
MBN 680 Prawy BS MBN/680/P/BS

Cena: 

5 300,00 zł 

EAN: 
5902539521719

Opis: 
Kominek doskonały! Gwarantuje nie tylko
efektywne i ekologiczne ogrzewanie,
bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.
Wertykalne palenisko i symetryczne
przeszklenia boczne zapewniają także
niepowtarzalny widok ognia.

Dane techniczne
PARAMETRY OGÓLNE:
Moc nominalna (kW) 10,0
Zakres mocy grzewczej (kW) 5.0 - 12.0
Sprawność cieplna (%) 81,0
Średnica wylotu spalin (mm) 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU Tak
Przeznaczony do rekuperacji Tak
Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste o

wilgotności ≤20%
Waga (kg) 159,0
Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w % 0,10
Temperatura spalin (℃) 261,0
Max długość polan (cm) 30
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm ) 30,0

Wysyłka paletowa 
przelew - 106,00 zł
za pobraniem - 111,00 zł
Realizacja w ciągu 

14 dni

3

https://kratki.com/sklep/pl/produkt/8220/mbn-680-prawy-bs
http://www.kratki.com


Zgodność z normą BImSchV 2 Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI 108,50
Minimalne wymagane pole czynne kratek
wylotowych (cm )

≥700

Minimalne wymagane pole czynne kratek
wlotowych (cm )

≥500

Rodzaj przeszklenia boczne
Otwieranie drzwi w prawo
Materiał wykonania stal
Szerokość (cm) 54,70
Wysokość (cm) 160,00
Głębokość (cm) 54,70
Średnica (cm) 200,00
Dolot powietrza Tak
Wyłożenie komory spalania Tak
Popielnik Tak
Ozdobna szyba typu glass Tak

Zalety

2

2

Myślałeś kiedyś o urządzeniu doskonałym? Takim, które nie tylko jest świetne technicznie, ale i daje
coś ekstra?

My je stworzyliśmy z myślą o Tobie!

Kominek MBN 680 to perfekcja w każdym detalu. Najlepsze materiały, najnowsze rozwiązania,
dbałość o szczegóły spowodowały, że nasz produkt to efektywne źródło ciepła, które zapewnia Ci
bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne spalanie i łatwość użytkowania.

Jednak ten kominek to coś więcej. Stanie się przyjacielem Twojej rodziny. Będzie uczestnikiem
najważniejszych momentów, rodzinnych spotkań, rozmów i beztroskich chwil spędzonych z
najbliższymi. Zapewni Ci spokój i ciepłą atmosferę. Patrząc na cudowną wizję ognia, będziesz
wiedział, że podjąłeś słuszną decyzję wybierając nasz kominek!

 

WZBUDZA ZACHWYT

Wkład kominkowy MBN 680 zaprojektowaliśmy specjalnie z myślą o najbardziej wymagających.
Kominek przyciąga uwagę swoimi symetrycznymi proporcjami. Przepiękna wizja ognia widoczna z
wertykalnego paleniska zachwyci każdego. Elegancji dodaje także klamka – mały detal, na który
każdy zwróci uwagę. Możesz wybrać tradycyjną czarną lub postawić na odważny kolor złoty lub
niklowany. Nowoczesny styl dodatkowo podkreśla szyba typu Glass.

 

EFEKTYWNE OGRZEWANIE

Szereg innowacyjnych rozwiązań zastosowanych we wkładzie kominkowym MBN 680  sprawia, że



Rysunek techniczny

ogrzewając dom naszym urządzeniem masz pewność maksymalnego wykorzystania energii. Moc
urządzenia pozwala efektywnie ogrzać powierzchnię nawet 120 m2.

Paląc suchym drewnem liściastym stawiasz także na oszczędność pieniędzy. Niezależne badania
jednoznacznie wskazują na drewno, jako jedno z najtańszych źródeł ogrzewania.

 

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Wraz z naszym kominkiem otrzymujesz to, co w życiu najważniejsze – spokój i bezpieczeństwo.
Najlepsze materiały, dbałość o każdy szczegół oraz skrupulatna kontrola jakości gwarantują
bezawaryjną pracę urządzenia. Ty z kolei nie martwisz się o nic…

Niespokojne czasy w jakich obecnie żyjemy, wymagają od nas zwrócenia szczególnej uwagi na
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla nas i naszych najbliższych. Musimy mieć
alternatywę dla głównego źródła ciepła. Dlatego tym ważniejsze jest, że kominkiem możemy
ogrzewać dom także w przypadku braku prądu.

 

KOMFORT UŻYTKOWANIA

We wkładzie kominkowym MBN 680 zastosowaliśmy kilka istotnych rozwiązań, które wpływają na
Twoją wygodę. Wzmocnione konstrukcyjnie, wykonane z zamkniętego pro lu drzwi są stabilne,
wytrzymałe na naprężenia i działają bezawaryjnie. Specjalna perforowana konstrukcja klamki chroni ją
przed nadmiernym nagrzewaniem. System czystej szyby powoduje, że będziesz mógł się cieszyć
niezakłóconą wizją ognia. Wkład posiada również ruszt oraz specjalny pojemnik na popiół, co
znacznie ułatwia utrzymanie czystości w palenisku.

 

W ZGODZIE Z NATURĄ

Stawiamy na ekologię! Kupując nasz kominek i stosując prawidłowe metody palenia suchym
drewnem drzew liściastych dbasz o środowisko naturalne. Nie przyczyniasz się do powstawania
smogu. Wszystko to dzięki temu, że nasze urządzenie spełnia najsurowsze kryteria ekologiczne, z
Ekoprojektem oraz niemiecką normą BImSchV 2. Doskonała szczelność wkładu kominkowego
powoduje także, że może być stosowany w domach z rekuperacją.

 

10 LAT GWARANCJI… i nie martwisz się o nic!

Jesteśmy pewni jakości naszych urządzeń. Dlatego oferujemy Ci aż 10-letnią gwarancję na wkład
kominkowy MBN 680. Stawiając na nasz produkt zapewniasz sobie spokój, bezproblemowe
użytkowanie i zadowolenie z zakupu.

 



Opcje dodatkowe

Rękojeść do klamki perforowanej -
złocona 
Odrobina luksusu na wyciągnięcie ręki! Poczuj się
wyjątkowo i wybierz jedyną w swoim rodzaju złotą
klamkę do swojego kominka. Doskonała jakość
materiału i specjalna perforowana konstrukcja
zapewniają wygodne użytkowanie.

Klamka w kolorze złotym.

100,00 zł

Rękojeść do klamki perforowanej -
niklowana 
Odrobina luksusu na wyciągnięcie ręki! Poczuj się
wyjątkowo i wybierz jedyną w swoim rodzaju
niklowaną klamkę do swojego kominka. Doskonała
jakość materiału i specjalna perforowana
konstrukcja zapewniają wygodne użytkowanie.

Klamka w kolorze srebrnym.

60,00 zł



Kratki.pl Marek Bal 
ul. W. Gombrowicza 4 
26-660 Wsola/Jedlińsk 

www.kratki.com 
tel. (+48) 48 389 99 11

Data publikacji:
03.06.2020

Domykanie drzwiczek MB P/BS,
LUCY P/BS, NADIA P/BS, THOR 
Mechanizm zapewniający samoczynne zamykanie
się drzwiczek w piecach wolnostojących THOR,
THOR VIEW oraz we wkładach z linii MB, NADIA
oraz LUCY w wersji prawy BS.

120,00 zł

Gwarancja

Nasze 20-letnie doświadczenie w połączeniu z najlepszymi materiałami, nowoczesnym
parkiem maszynowym oraz szczegółową kontrolą jakości sprawiają, że za urządzenia Kratki
PRO bierzemy pełną odpowiedzialność, dając im aż 10 lat gwarancji. Każde urządzenie posiada
indywidualny Certy kat Jakości.

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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