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Costa - Piecyk pelletowy
Stalowy piecyk na pelety z zapalarką oraz pilotem.
Drzwiczki piecyka zostały wyposażomodel
j.m.
cena netto
cena brutto
ne w żaroodporną szybę, przez którą
7 626,00 zł
6 200,00 zł
można obserwować płomienie. Piecyk
9
szt.
PROMOCJA
PROMOCJA
posiada modulowaną moc oraz au4 600,00 zł
5 658,00 zł
tomatyczne rozpalanie i wygaszanie.
Jego wyposażenie obejmuje palnik ze stali nierdzewnej, zapalarkę, regulację tygodniową z pilotem. Za
nadmuch gorącego powietrza do pomieszczenia odpowiada cichy wentylator poprzeczny wysokiej klasy. Piecyk dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych: bordowy, czarny, kremowy.
paliwa: pelety drzewne

Piecyk SmartFire 12
Stalowy piecyk na pelety z płaszczem wodnym, automatycznym czyszczeniem wymiennika ciepła i palnika, zapalarką oraz zestawem hydraulicznym, o sprawności
90,4 % oraz mocy 12 kW.
Drzwiczki piecyka zostały wyposażone w żaroodporną szybę, przez którą
można obserwować płomienie. Piecyk

model

j.m.

cena netto

cena brutto

12/38

szt.

10 300,00 zł

12 669,00 zł

posiada modulowaną moc oraz automatyczne rozpalanie i wygaszanie. Jego wyposażenie obejmuje ceramiczny palnik z automatycznym czyszczeniem, automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła, regulację pogodową z tekstowym wyświetlaczem oraz zestaw hydrauliczny z zaworem termostatycznym oraz
pompą.
paliwa: pelety drzewne

SILESIA WM
Wkład kominkowy stalowo-szamotowy z płaską szybą lub owalną, z wodną nasadką WM12 o całkowitej mocy 14,5 kW.
We wkładzie kominkowym SILESIA
zastosowano ceramikę austriackiej
ﬁrmy RATH, dużą żaroodporną szybę,
doprowadzenie powietrza z zewnątrz
budynku, kurtyny powietrzne oraz
drzwiczki dostępne w dwóch kolorach:
czarny, srebrny. Moc nasadki wodnej
to 5 kW.

www.hkslazar.pl

model

cena netto

cena brutto
7.257,00 zł

czarna

5.900,00 zł

srebrna

7.100,00 zł

8.733,00 zł

zewnętrzna

+ 300,00 zł

+ 369,00 zł

podwójna

+ 800,00 zł

+ 984,00 zł

czarna

6.950,00 zł

8.548,50 zł

srebrna

8.150,00 zł

10.024,50 zł

Szyba płaska:

Szyba owalna:
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SILESIA KM
Wkład kominkowy stalowo-szamotowy z szybą płaską lub owalną, z konwekcyjną
nasadką KM12 o całkowitej mocy 14,5 kW.
We wkładzie kominkowym SILESIA
zastosowano ceramikę austriackiej
ﬁrmy, dużą żaroodporną szybę, doprowadzenie powietrza z zewnątrz budynku, kurtyny powietrzne oraz drzwiczki
dostępne w dwóch kolorach: czarny,
srebrny. Nasadka szybko wytworzy
dużą ilość ciepłego powietrza.

model

cena netto

cena brutto

czarna

4.900,00 zł

6.027,00 zł

srebrna

6.100,00 zł

7.503,00 zł

zewnętrzna

+ 300,00 zł

+ 369,00 zł

podwójna

+ 800,00 zł

+ 984,00 zł

czarna

5.950,00 zł

7.318,50 zł

srebrna

7.150,00 zł

8.794,50 zł

Szyba płaska:

Szyba owalna:

WESTA
Wkład kominkowy z płaszczem wodnym stalowo-ceramiczny o mocy 18 kW.
We wkładzie kominkowym WESTA zastosowano okładziny wermikulitowe,
dużą żaroodporną szybę, doprowadzenie powietrza z zewnątrz budynku, kurtyny powietrzne oraz drzwiczki dostępne w dwóch kolorach: czarny, srebrny.
Moc płaszcza wodnego to 12 kW.

model
Szyba płaska:

czarna

cena netto

cena brutto

5.900,00 zł

7.257,00 zł

srebrna

7.100,00 zł

8.733,00 zł

zewnętrzna

+ 300,00 zł

+ 369,00 zł

podwójna

+ 800,00 zł

+ 984,00 zł

czarna

6.950,00 zł

8.548,50 zł

srebrna

8.150,00 zł

10.024,50 zł

Szyba owalna:

WESTA compact
Wkład kominkowy z płaszczem wodnym stalowo-ceramiczny o mocy 10 kW.
We wkładzie kominkowym WESTA
compact zastosowano szamotowe
okładziny, dużą żaroodporną szybę
zewnętrzną, doprowadzenie powietrza
z zewnątrz budynku oraz kurtyny powietrzne.
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model

cena netto

cena brutto

Szyba płaska zewnętrzna

3.800,00 zł

4.674,00 zł

Wężownica schładzająca

400,00 zł

492,00 zł
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EcoKOM 200 BASIC + 2CT4

cena netto

cena brutto

435,00 zł

535,05 zł

cena netto

cena brutto

565,00 zł

694,95 zł

cena netto

cena brutto

265,00 zł

325,95 zł

model

cena netto

cena brutto

25

140,00 zł

172,20 zł

32

150,00 zł

184,50 zł

40

190,00 zł

233,70 zł

50

280,00 zł

344,40 zł

model

cena netto

cena brutto

25

195,00 zł

239,85 zł

32

210,00 zł

258,30 zł

40

310,00 zł

381,30 zł

50

340,00 zł

418,20 zł

model

cena netto

cena brutto

160

89,00 zł

109,47 zł

200

99,00 zł

121,77 zł

250

109,00 zł

134,07 zł

mikroprocesorowy regulator z wyśewietlaczem graﬁcznym i systemem obsługi TOUCH & PLAY. Przeznaczony jest do sterowania pracą kominka z
płaszczem wodnym.

EcoKOM 200 CLASSIC + 2CT4 + przepustnica
FI100 + pilot PROMOCJA!!!
mikroprocesorowy regulator z wyświetlaczem graﬁcznym, pilotem i systemem obsługi TOUCH & PLAY. Przeznaczony jest do sterowania pracą
kominka z płaszczem wodnym. Reguluje płynnie przepustnicą powietrza
zewnętrznego i utrzymuje zadaną temperaturę CO oraz CWU.

Siłownik AUTOMIX 55 - 230 VAC, 5 Nm, 140 sec
Napęd do zaworów mieszających 4 drogowych.

Zawór mieszający 4-ro drogowy
średnice: 1’ = 25; 1 ¼’ = 32; 1 ½’ = 40; 2’ = 50

Zawór termostatyczny TV
średnice: 1’ = 25; 1 ¼’ = 32; 1 ½’ = 40; 2’ = 50

Szyber kominowy BERTRAMS
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model

cena netto

cena brutto

120/25

39,00 zł

47,97 zł

120/50

57,00 zł

70,11 zł

Rura BERTRAMS

120/100

81,00 zł

99,63 zł

przyłącze kominowe
długości 25 cm / 50cm / 100 cm
średnice 160 mm / 200 mm

160/25

49,00 zł

60,27 zł

160/50

69,00 zł

84,87 zł

160/100

99,00 zł

121,77 zł

200/25

59,00 zł

72,57 zł

200/50

79,00 zł

97,17 zł

200/100

119,00 zł

146,37 zł

model

cena netto

cena brutto

160

99,00 zł

121,77 zł

200

119,00 zł

146,37 zł

model

cena netto

cena brutto

160

129,00 zł

158,67 zł

200

149,00 zł

183,27 zł

model

cena netto

cena brutto

160

89,00 zł

109,47 zł

200

109,00 zł

134,07 zł

model

cena netto

cena brutto

Silesia

630,00 zł

774,90 zł

Westa

450,00 zł

553,50 zł

Westa
Compact

415,00 zł

510,45 zł

Kolano nastawne BERTRAMS 90o
3 częściowe przyłącze kominowe z wyczystką
średnica 160 mm / 200 mm

Kolano uniwersalne BERTRAMS
4 częściowe przyłącze kominowe z wyczystką
średnica 160 mm / 200 mm

Kolano nastawne BERTRAMS 45o
2 częściowe przyłącze kominowe
średnica 160 mm / 200 mm

Okładzina szamotowa wkładu kominkowego (kpl)
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