
Ogrzewacz
gazowy
wolnostojący
PATIO
HORIZONTAL
stalowy -
sterowanie
manualne PATIO/HORIZONTAL/M/G30/37MBAR/S/ZESTAW

Cena: 

2 790,00 zł 

EAN: 
5903751015680

Opis: 
Obudowa i kolor: dolna część ogrzewacza
wykończona w stali czarnej malowanej
proszkowo

Wymiar: wersja HORIZONTAL szerokość:
118.5 cm, głębokość: 32,5 cm, wysokość:
56,9 cm

Sterowanie: manualne

Zestaw zawiera: wąż oraz reduktor do
podłączenia butli

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

30 dni

https://kratki.com/sklep/pl/produkt/8925/ogrzewacz-gazowy-wolnostojacy-patio-horizontal-stalowy-sterowanie-manualne
http://www.kratki.com


Dane techniczne
PARAMETRY OGÓLNE:
Moc nominalna (kW) 17,5
Zakres mocy grzewczej (kW) 10.5 - 17.5
Rodzaj paliwa propan-butan
Kraj przeznaczenia pl
Rodzaj przeszklenia boczne
Materiał wykonania stal, szkło
Szerokość (cm) 118,50
Wysokość (cm) 56,90
Głębokość (cm) 32,50
Kolor czarny

Zalety
PATIO Horizontal to stylowy ogrzewacz gazowy, który zapewnia ciepło i światło wszędzie tam gdzie
chcemy stworzyć wyjątkowy i przytulny nastrój. Jego unikalną cechą jest widoczny z czterech stron
ogień. Dzięki temu  jest on jedyną w swoim rodzaju gazową lampą tarasową lub ogrodową. 

 

NOWOCZESNY DESIGN 

Nowoczesny wygląd PATIO pasuje niemal do każdego miejsca. Ogrzewacz może stanowić elegancką
ozdobę  na domowym tarasie lub w ogrodzie. Może być także wykorzystany w branży restauratorskiej
i hotelarskiej jako ciekawe uzupełnienie przestrzeni jadalnej i wypoczynkowej. Atrakcyjny wygląd i
przyjemne ciepło płynące z PATIO sprawią, że ogrody i tarasy w domach i restauracjach będą zawsze
pełne gości zarówno w wiosenne, letnie, jak i jesienne wieczory. Naturalna wizja ognia zapewniona
jest dzięki zastosowaniu nowoczesnego palnika ceramicznego.

 

WYGODNE UŻYTKOWANIE

PATIO nie emituje żadnych dźwięków ani zapachu. Jego działanie nie wpływa także na cyrkulację
powietrza, co jest szczególnie ważne w przypadku użytkowników będących alergikami. Z łatwością
można go przesunąć i umieścić w wybranym przez nas miejscu. Urządzenie może pracować na
pełnej mocy, nieustannie nawet do 10 godzin. Urządzenie przeznaczone na butle 11 kg. Urządzenie
przystosowane jest zarówno do gazu propan-butan, jak i czystego propanu. Zalecamy stosowanie
butli z czystym propanem. PATIO nie wymaga czyszczenia szyb, ponieważ ogień ich nie zadymia.
Jego uruchomienie jest bardzo łatwe i intuicyjne w obsłudze.

 

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

PATIO zasilane jest płynnym gazem z butli, która ukryta jest w obudowie. Płomienie są zamknięte w



Rysunek techniczny

Opcje dodatkowe

szklanej komorze, która osłania nas przed bezpośrednim kontaktem z ogniem. Pozwala to na
podziwianie gry płomieni będących pod całkowitą kontrolą. Dolna część obudowy urządzenia została
wykonana ze stali, pokrytej farbą proszkową. Dzięki temu Patio jest odporne na uszkodzenia. W
urządzeniu zastosowano szkło hartowane o grubości 4 mm.

Dolna komora urządzenia zabezpieczona jest przed otwarciem przez niepowołane osoby, dzięki
zamontowanemu w drzwiczkach zamkowi.

Górna budowa ogrzewacza gwarantuje ochronę płonącego ognia przed wiatrem. Dodatkowo
równomiernie ukierunkowuje ciepło w nim powstające na cztery strony.  PATIO został wyposażony w
specjalny zawór antyprzechyłowy, który w razie przewrócenia się urządzenia, automatycznie odcina
dopływ gazu do sterownika, co wygasza płomień. Urządzenie nie jest uzależnione od instalacji
elektrycznej, dzięki czemu mamy pewność, że nawet w przypadku braku prądu, będzie oświetlało
taras czy ogród. 

Ogrzewacz wyposażony jest w całkowicie bezpieczny i zaawansowany system automatycznego
sterowania gazem przy użyciu pilota, który zabezpiecza przed niekontrolowanym wyciekiem paliwa.
Dzięki wbudowanemu sterownikowi, możemy zabezpieczyć urządzenie przed niepowołanym
włączeniem go przez dzieci albo zaprojektować jego włączenie lub wyłączenie o konkretnej godzinie,
konkretnego dnia. Dodatkowo PATIO wyposażone jest w czujnik termopary, który w razie
zdmuchnięcia płomienia palnika kontrolnego odcina dopływ gazu do palnika.

 



Włókna żarowe GLOW FLAME  
GLOW FLAME to innowacyjny materiał mający
zastosowanie jako wyłożenie paleniska zarówno w
standardowych biokominkach zasilanych
biopaliwem, jak i w kominkach zasilanych
naturalnym gazem ziemnym lub LPG.

78,00 zł

Elementy ozdobne drewienka
ceramiczne do wkładów gazowych 

673,00 zł

Kamyki ozdobne FIRE GLASS -
kryształ czarny 
Dekoracyjne kamienie szklane tworzą ciekawe i
estetyczne wykończenie w biokominkach,
kominkach gazowych i ogrzewaczach gazowych.
Waga: 1 kg.

100,00 zł

Kamyki ozdobne FIRE GLASS -
kryształ transparentny 
Dekoracyjne kamienie szklane tworzą ciekawe i
estetyczne wykończenie w biokominkach,
kominkach gazowych i ogrzewaczach gazowych.
Waga: 1 kg.

63,00 zł

Gwarancja
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 2 lat gwarancji od
momentu zakupu ogrzewacza na jego sprawne działanie. System automatycznego sterowania gazem
objęty jest gwarancją na okres 2 lat od momentu zakupu urządzenia. Gwarancją nie jest objęte:
przeszklenie urządzenia. Zastosowanie ogrzewacza gazowego, sposób 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



Kratki.pl Marek Bal 
ul. W. Gombrowicza 4 
26-660 Wsola/Jedlińsk 
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Data publikacji:
09.11.2020

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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