IMPRESSION R/L 2g L 58.60.34.21 - narożny wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami i
łączoną szybą
Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: IR2LF 21
Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: IL2LF 21
Starannie zbilansowane proporcje, czyste linie i dominujące przeszklenie narożne o dużej powierzchni tworzy z
narożnikowej podnoszonej szyby IMPRESSION doskonałą całość. Dzięki ponadczasowemu wzornictwu idealnie
pasują do nowoczesnych wnętrz.
• niezwykle wysoka szyba zapewniająca niezapomniane przeżycia związane z ogniem
• narożne przeszklenie składa się z dwóch części
• wysuwane drzwiczki z najnowszym systemem prowadnic Silent lift – cicha i łatwa praca drzwiczek
• doskonała precyzja prowadzenia drzwiczek w prowadnicach
• specjalny solidny profil drzwiowy zapewniający długą żywotność
• możliwość wyboru koloru komory spalania (natur i czarny) z możliwością zmiany na palenisko rusztowe
• tryb konwekcyjny i akumulacyjny
• innowacyjny system odprowadzania spalin DOUBLE SPIN
• CDP (centralne doprowadzenie powietrza)
• regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego
• możliwość wygodnego podłączenia centralnego dopływu powietrza za pomocą kolanka obrotowego Airbox
• możliwość podłączenia bocznego lub górnego wylotu spalin
• zdejmowana klamka częścią wkładu
• możliwość montażu stabilnej pewnej klamki
• w celu zwiększenia zdolności akumulacyjnej możliwość montażu górnego i bocznego zestawu akumulacyjnego
MAMMOTH (maks. 2 zestawy boczne)
• doskonały serwis nawet po zabudowie wkładu kominkowego
• spełnia normy: EN 13 229, DIN+, 15a B-VG od 2015, Bimsch V 1/2, Ustawa o ochronie powietrza
atmosferycznego RCz

Parametry techniczne
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Wysokość drzwiczek
Szerokość drzwiczek
Głębokość drzwiczek
Waga*
Moc regulowana
Średnica wylotu spalin
Średnica króćca spalinowego
Średnica wylotu CDP
Wysokość osi tylnego wylotu spalin
Wymagana siła ciągu
Wydajność
Spalanie drewna (kg/godz.)
*Waga wkładu łącznie z czarną lub natur komorą spalania

1501 mm
818 mm
574 mm
556 mm
583 mm
339 mm
261/253 kg
3,7-9,6 kW
150-180 mm
180 mm
125 mm
1160 mm
11 Pa
81,6 %
2,1 kg/h

