Mistr mezi kamny

SCAN-LINE 8 - řešení nejen pro nízkoenergetické stavby

Představení kamen SCAN-LINE 8
Krbová kamna Scan-line 8 jsou dokonalým příkladem
skandinávského jednoduchého minimalistického designu
se zaměřením na perfektní funkčnost a konstrukci se spoustou
skrytých předností.
Scan-Line 8 jsou vyráběná ve více variantách (viz. zadní strana).
Dvířka mají integrovaný pneumatický samozavírací mechanismus
s odnímatelnou kličkou, která tak nebude pálit při přikládání.
Dvířka mají aretaci otevřené polohy pro komfortní čištění.
Ve spodní části kamen naleznete speciální utěsněný popelník
s objemem 5 litrů - patentováno! Dále lze kamna umístit
na otáčecí podložku a umožnit tak otáčení kamen 360°.
Úžasná je technologie spalování s oplachy skel vzduchem proti
usazeninám, prostorná spalovací komora a velké sklo
pro maximální požitek z plamenů.
TECHNICKÉ PARAMETRY VERZE SCAN-LINE 8 S LITINOVÝMI BOKY
Energetická náročnost:
A+
Nominální výkon:
4,5 kW
Rozsah výkonu:
2 - 8 kW
Vytápěcí schopnost:
40 - 160 m3
Účinnost:
81,0 %
Rozměr - V x Š x H:
1011 x Ø 443 mm
Barva:
černá / šedá
Připojení kouřovodu:
horní / zadní
Ø kouřovodu:
150 mm
Externí přívod vzduchu:
ano, Ø 100 mm
Hmotnost:
126 kg
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny:
120 mm
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen:
350 mm
Vzdálenost od nábytku:
850 mm
Palivo: dřevo, ekobrikety
ano
Max. délka polena:
33 cm
Spotřeba paliva:
1,1 kg / hod
Odnímatelná klička dvířek:
ano (v ceně)
Samozavírací mechanismus:
ano (v ceně)
5l patentovaný popelík:
ano (v ceně)

A+

KRBOVÁ KAMNA SCAN-LINE 8 VYHRÁLA 1. MÍSTO
NA VÝZNAMNÉ ODBORNÉ KAMNÁŘSKÉ VÝSTAVĚ
“HEARTH & HOME” V BRITSKÉM HARROGATU V KATEGORII:
“Spotřebič roku 2017 na dřevo či uhlí do 5kW”
Tuto cenu uděluje odborná porota hodnotící
nejdůležitější aspekty výrobku: spalování,
ovladatelnost, design, konstrukci a použité
materiály.
Výstava Hearth & Home je jediná
evropská ryze odborná výstava
zaměřená na spotřebiče spalující pevná
paliva a to pouze pro profesionály
z oboru, nikoliv pro širokou veřejnost.
Druhá výhra na této soutěži potvrzuje, že
Heta nabízí produkty té nejvyšší kvality!

DÁLE KAMNA VYHRÁLA
1. MÍSTO
NA MEZINÁRODNÍ
SPECIALIZOVANÉ
KAMNÁŘSKÉ VÝSTAVĚ
“KOMINKI 2018”
V POLSKÉ POZNANI

Kamna splňují přísnou
normu Eco Design platnou
od roku 2022.

Horní deska
litina / mastek

Automatický
uzavírač dvířek

Účinný oplach skla
“Air-wash system“

Černý nebo šedý lak

Bok ocel / litina /
mastek / s bočním
dvojitým prosklením

Odnímatelná klička
dvířek

Okrasné svislé
boční proužky

Litinová dvířka

Patentovaný popelník
o objemu 5l s těsněním

Pohyblivý rošt

Centrální přívod
vzduchu

Otáčecí podložka
(volitelné)

Jednotlivé modely řady SCAN-LINE 8
LITINOVÉ BOKY

horní litinová
deska, svislý
černý proužek

horní litinová
deska, svislý
stříbrný proužek

horní litinová
deska, svislý
červený proužek

horní litinová
deska, svislý
měděný proužek

OCELOVÉ BOKY

horní litinová
deska

šedý lak, horní
litinová deska

horní deska
mastek, svislý
černý proužek

horní deska
mastek, svislý
stříbrný proužek

horní deska
mastek, svislý
červený proužek

OBKLAD V MASTKU

horní deska
mastek

svislý černý
proužek

svislý stříbrný
proužek

svislý červený
proužek

horní deska
mastek, svislý
měděný proužek

DVOJITÉ BOČNÍ PROSKLENÍ

svislý měděný
proužek

horní litinová
deska

horní deska
mastek

