
Nowoczesne pieco-kominki steatytowe łączą czystą funkcjonalność i innowacyjną estetykę. Zaczynają szybko 
wydzielać ciepło, a dzięki steatytowi również je zatrzymują. Dzięki estetycznie wykończonej powierzchni 
stanowią wyjątkowe elementy dekoracyjne, które dodadzą charakteru Twojej przestrzeni domowej.
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Henka Classic 14

Lamu Grafia 18

LAMU
Ze względu na drzwiczki po obu stronach 
Lamu daje wrażenie zwiewności i 
doskonale dzieli przestrzeń. Jej duże 
horyzontalne drzwi zachęcają do 
cieszenia się hipnotycznym efektem 
ognia.

Wymiary (SxGxW), mm:  
900x565x1450/1900
Waga (model), kg: 620(14)/770(18)
Moc znamionowa (min.-maks.), kW:
7,9 (4-12)
Zużycie drewna opałowego, kg/h: 2,2
Długość drewna opałowego, mm: 
maks. 330Lamu Nobile 14

Henka Nobile 18

HENKA
Dzięki nowoczesnemu projektowi 
połączonemu z piękną powierzchnią 
steatytową Henka tworzy ponadczasową 
klasykę. Wielkie poziome drzwiczki 
pozwalają na rozprzestrzenianie 
się uspokajającej atmosfery na całe 
pomieszczenie.

Wymiary (SxGxW), mm: 
790x470x1390/1840
Waga (model), kg: 520(14)/640(18)
Moc znamionowa (min.-maks.), kW:
4,8 (2,5-10)
Zużycie drewna opałowego, kg/h: 1,4
Długość drewna opałowego, mm: 
maks. 330 Jokka R Grafia 14 Jokka L Classic 18

JOKKA L/R
Jokka przyciąga uwagę wszystkich, 
ponieważ w przypadku tego modelu 
ogień można podziwiać ze wszystkich 
stron pomieszczenia przez duże  narożne 
drzwiczki. Minimalistyczny piec pasuje 
nawet do mniejszych powierzchni i jest 
dostępny w wersji z drzwiami otwieranymi 
z lewej (L) lub z prawej strony (R).

Wymiary (SxGxW), mm:  
740x470x1390/1840
Waga (model), kg: 480(14)/600(18)
Moc znamionowa (min.-maks.), kW:
5,7 (3-10)
Zużycie drewna opałowego, kg/h: 1,6
Długość drewna opałowego, mm: 
maks. 250

Kammi Classic 14 Kammi Nobile 18

KAMMI
Dzięki kompaktowym rozmiarom Kammi 
łatwo zmieści się w różnych rodzajach 
przestrzeni. Ma elegancie kształty 
i wydajnie grzeje. Dzięki wysokim 
drzwiczkom można bez przeszkód 
obserwować tańczące płomienie.

Wymiary (SxGxW), mm:  
620x530x1450/1900
Waga (model), kg: 490(14)/600(18)
Moc znamionowa (min.-maks.), kW:
5,0 (2,5-10)
Zużycie drewna opałowego, kg/h: 1,4
Długość drewna opałowego, mm: 
maks. 250
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Cztery modele o dwóch rodzajach wysokości oraz trzy estetyczne powierzchnie 
steatytowe do wyboru: gładka szaro-perłowa Classic, nieregularnie prążkowana 
ekspresyjna Grafia i delikatnie szorstka okazała Nobile.
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Classic Grafia Nobile


