
KOZA AB S/N/O kafel
czerwony KOZA/AB/S/N/O/KAFEL/CZERWONY

Cena: 

4 000,00 zł 

Opis: 
Koza AB o cylindrycznym, nowoczesnym
kształcie to świetne rozwiązanie dla osób,
które pragną prawdziwego ciepła
domowego ogniska, ale nie dysponują dużą
przestrzenią.

Dane techniczne
PARAMETRY OGÓLNE:
Moc nominalna (kW) 8,0
Zakres mocy grzewczej (kW) 5.5 - 10.5
Sprawność cieplna (%) 78,0
Średnica wylotu spalin (mm) 150
Przeznaczony do rekuperacji Nie
Rodzaj paliwa dopuszczalny brykiet węgla brunatnego, zalecane

sezonowane drewno liściaste
Waga (kg) 115,0
Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w % 0,08
Temperatura spalin (℃) 275,0
Max długość polan (cm) 25
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm ) 39,0
Zgodność z normą BlmSchV 2 Tak
Rodzaj przeszklenia półokrągłe
Otwieranie drzwi w lewo
Materiał wykonania kafel, stal

Wysyłka paletowa 
przelew - 75,00 zł
za pobraniem - 100,00 zł
Realizacja w ciągu 

1 dni

3

http://kratki.com/sklep/pl/produkt/2185/koza-ab-s-n-o-kafel-czerwony
http://www.kratki.com


Szerokość (cm) 52,80
Wysokość (cm) 112,50
Głębokość (cm) 42,20
Dolot powietrza Tak
Wyłożenie komory spalania Tak
Popielnik Tak
Ozdobna szyba typu glass Nie
ASDP - automatyczne sterowanie dopływem
powietrza

Nie

Turbina TURBOFAN Nie
Panel wodny Nie

Zalety
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi -
wysokogatunkowej stali.

Dopalanie cząstek opału dzięki dwóm de ektorom (stalowy i Acumotte), które wydłużają drogę spalin.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt;
powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany
jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury, dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte
- materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Wbudowany dolot powietrza z zewnątrz  100, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do
paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie i większy komfort użytkowania.

 

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane
na giętarkach CNC.

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

 

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Komfortowe usuwanie popiołu dzięki obrotowemu rusztowi.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Elegancka i wygodna klamka ślizgowa.

 



Rysunek techniczny

Opcje dodatkowe

NOWOCZESNY DESIGN

Wzornictwo nawiązujące do stylu retro - wielkoformatowe ka e z połyskiem.

Obrotowy korpus umożliwia podziwianie ognia z każdego miejsca w pokoju .

Komora pod paleniskiem wyposażona w mechanizm push to open - otwieranie poprzez docisk.

Uwydatnione piękno ognia dzięki zaokrąglonej szybie.

Gwarancja 5 lat.

Domykanie AB S GLASS 
Mechanizm zapewniający samoczynne zamykanie
się drzwiczek w piecach wolnostojących KOZA
AB S w wersji GLASS, KOZA AB S/N/O z panelami
ka owymi oraz KOZA AB S z panelami
kamiennymi.

120,00 zł

Gwarancja
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Wszystkie produkty dostępne na www.kratki.com są fabrycznie nowe, wolne od wad zycznych i
prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od
momentu zakupu pieca na jego sprawne działanie. Wyłożenie ceramiczne objęte jest gwarancją na
okres 2 lat od momentu zakupu wkładu. Ruszt i uszczelnienia pieca objęte są gwarancją na okres 1
roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Zastosowanie
pieca wolnostojącego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne
z instrukcją obsługi.

Zwrot
Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od
niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstąpienia.

http://kratki.com/sklep/pl/17/formularz-odstapienia
http://www.kratki.com
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