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Dlaczego warto wybraç
wk∏ady kominkowe Seguin?

• Ze wzgl´du na jakoÊç ˝eliwa: aby uzyskaç najwy˝szà jakoÊç nasze
odlewnie w pe∏ni respektujà wymagania Seguin. Wszystkie wkłady
kominkowe sà produkowane z czystego ˝eliwa.
• Ze wzgl´dów technicznych: wk∏ady kominkowe Seguin osiàgajà
sprawnoÊç od 72% do 75% dzi´ki zastosowaniu szybra w kanale dymowym. Szyber o regulowanej powierzchni przekroju mo˝na dostosowaç
do ka˝dego wylotu spalin.
• Ze wzgl´du na niezawodnoÊç: sà wyposa˝one w specjalne nakr´tki
zabezpieczajàce przed blokowaniem bądź poluzowaniem. Ruch drzwiczek oparty jest na uk∏adzie przeciwwagi, ∏aƒcucha i kó∏ z´batych. Ruch
pionowy ramki drzwiczek odbywa si´ w specjalnej prowadnicy, co pozwala na p∏ynne ich podnoszenie i opuszczanie.
• Ze wzgl´du na wygod´: wk∏ady kominkowe Seguin sà wyposa˝one
w system czyszczenia szyb. Powietrze op∏ywa szyb´ z czterech stron
tak, by uniknàç osadzania si´ czàsteczek spalin.
• Ze wzgl´du na wyglàd: ozdobne listewki na ramach drzwiczek sà
wykonane z solidnego mosiàdzu lub stali nierdzewnej.
• Ze wzgl´du na d∏ugà gwarancj´: wszystkie wk∏ady kominkowe
Seguin posiadajà 10-letnią gwarancję.

•

• Ze wzgl´du na system dopalania spalin: wi´ksza sprawnoÊç,
oszcz´dnoÊç opa∏u, ograniczenie emisji produktów spalania, wi´kszy
komfort u˝ytkowania i poszanowania Êrodowiska.
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Rubis
KRÓCIEC
Ø 180

Nr ref.: F0100
Opcje:
Wokó∏ szyby listewka
mosi´˝na lub ze stali
nierdzewnej

Szer. fasady: 59 cm
Maks. d∏. polan: 45 cm
Moc nominalna: 10 kW**
SprawnoÊç: 73,40%**
Ci´˝ar: 105 kg
**Zgodnie
z normą
13229
Poids
: 180
kgPN-EN
(version
de
base)

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylne:
automatyczna blokada drzwiczek przy zamkni´tym szybrze.

700

1000

Dekoracyjna wys∏ona

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

200

1
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Celsius
KRÓCIEC
Ø 200

Nr ref.: F0200
Opcje:
• Dystrybutor gorącego
powietrza
• Wokó∏ szyby listewka
mosi´˝na lub ze stali
nierdzewnej

Szer. fasady: 71 cm
Maks. d∏. polan: 55 cm
Moc nominalna: 12 kW**
SprawnoÊç: 73, 20%**
Ci´˝ar: 140 kg
**Zgodnie z normą PN-EN 13229

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylne:
automatyczna blokada drzwiczek przy zamkni´tym szybrze.

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

Dystrybutor gorącego powietrza

2
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Sunflam
KRÓCIEC
Ø 200

Nr ref.: F0300
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Dystrybutor goràcego powietrza
• Wokó∏ szyby listewka mosi´˝na
lub ze stali nierdzewnej
• Poszerzenie fasady do 80 cm
• System podwójnego spalania
(DAFS)

SYSTEM DAFS JEST DOSTĘPNY
DLA TEGO MODELU WKŁADU
WIĘCEJ NA STR. 15.

Szer. fasady: 71 lub 80 cm
Maks. d∏. polan: 55 cm
Moc nominalna: 12 kW**
SprawnoÊç: 73,20%**
Moc z systemem
DAFS: 14 kW**
SprawnoÊç z systemem
DAFS: 77,00%**

Drzwiczki uchylno-podnoszone
i dystrybutor goràcego powietrza

Ci´˝ar: 155 kg (wer. podstawowa)
**Zgodnie z normą PN-EN 13229

Poszerzenie fasady do 80 cm

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylne:
automatyczna blokada drzwiczek przy zamkni´tym szybrze.
• Drzwiczki uchylno-podnoszone:
Przy otwarciu drzwiczek nast´puje automatyczne otwarcie szybra.

3
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Europa 7

KRÓCIEC
Ø 200

Nr ref.: F0400
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Dystrybutor gorącego
powietrza
• Wokó∏ szyby listewka mosi´˝na
lub ze stali nierdzewnej
• Drzwiczki pokryte ozdobnà
pow∏okà mosi´˝nà lub niklowà
• Ramka drzwiczek typu “INOX
Seguin Deco”
• Poszerzenie fasady do 80 cm
• Double combustion (DAFS)

SYSTEM DAFS JEST DOSTĘPNY
DLA TEGO MODELU WKŁADU
WIĘCEJ NA STR. 15.

Szer. fasady: 71 lub 80 cm
Maks. d∏. polan: 55 cm
Moc nominalna: 13 kW**
SprawnoÊç: 73,20%**
Moc z systemem
(DAFS): 15 kW**
Sprawność z systemem
DAFS: 76,70%**
Ci´˝ar: 150 kg (wer. podstawowa)

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylne:
automatyczna blokada drzwiczek przy zamkni´tym szybrze.
• Drzwiczki uchylno-podnoszone:
Przy otwarciu drzwiczek nast´puje automatyczne otwarcie szybra.

**Zgodnie z normą PN-EN 13229
Parametry dot. wkładu w wersji
jednostronnej

Przeszklenie nawet z 3 stron

Przeszklenie z 3 stron

Ramka
drzwiczek typu
„INOX Seguin Deco”

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

Wersja naro˝na lewo- lub prawostronna

Drzwiczki uchylnopodnoszone

4
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SZYBY Z CZARNYM RASTREM

Wersja “Black Line” jest dost´pna dla:
• Europa 7 (wersja standardowa i naro˝na)
• Multivision (wersja standardowa i dwustronna)

5
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Super 8

Nr ref.: F0600
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Dystrybutor goràcego powietrza
• Wokó∏ szyby listewka mosi´˝na
lub ze stali nierdzewnej
• Drzwiczki pokryte ozdobnà
pow∏okà mosi´˝nà lub niklowà
• Ramka drzwiczek typu
“INOX Seguin Deco”
• System podwójnego spalania
(DAFS)

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylne:
automatyczna blokada drzwiczek przy zamkni´tym szybrze.
• Drzwiczki uchylno-podnoszone:
Przy otwarciu drzwiczek nast´puje automatyczne otwarcie szybra.

SYSTEM DAFS JEST DOSTĘPNY
DLA TEGO MODELU WKŁADU
WIĘCEJ NA STR. 15.

Szer. fasady: 80 cm
Maks. d∏. polan: 65 cm
Moc nominalna: 16 kW**
SprawnoÊç: 72,90%**
Moc z systemem
(DAFS): 18 kW**
Sprawność z systemem
DAFS: 75,90%**
Ci´˝ar: 185 kg (wer. podstawowa)
**Zgodnie z normą PN-EN 13229

Ramka drzwiczek typu
“INOX Seguin Deco”

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

Drzwiczki uchylno-podnoszone
i dystrybutor goràcego powietrza

KRÓCIEC
Ø 200

6
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Super 9

Nr ref.: F1300
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Dystrybutor goràcego powietrza
• Wokó∏ szyby listewka mosi´˝na
lub ze stali nierdzewnej
• Drzwiczki pokryte ozdobnà
pow∏okà mosi´˝nà lub niklowà
• System podwójnego spalania
(DAFS)

KRÓCIEC
Ø 250

SYSTEM DAFS JEST DOSTĘPNY
DLA TEGO MODELU WKŁADU
WIĘCEJ NA STR. 15.

Szer. fasady: 91 cm
Maks. d∏. polan: 80 cm
Moc nominalna: 18 kW**
SprawnoÊç: 70,80%**
Moc z systemem
(DAFS): 20 kW**
Sprawność z systemem
DAFS: 76,60%**
Ci´˝ar: 230 kg (wer. podstawowa)
**Zgodnie z normą PN-EN 13229

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylno-podnoszone:
Przy otwarciu drzwiczek nast´puje automatyczne otwarcie szybra.

Dystrybutor gorącego
powietrza

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

Drzwiczki uchylnopodnoszone

7
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Multivision 7000

KRÓCIEC
Ø 200

SYSTEM DAFS JEST DOSTĘPNY
DLA TEGO MODELU WKŁADU
WIĘCEJ NA STR. 15.

Szer. fasady: 71

Nr ref.: F0700
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Dystrybutor goràcego powietrza
• Wokó∏ szyby listewka mosi´˝na
lub ze stali nierdzewnej
• Drzwiczki pokryte ozdobnà
pow∏okà mosi´˝nà lub niklowà
• System podwójnego spalania
(DAFS)

Maks. d∏. polan: 60 cm
Moc nominalna: 15 kW**
SprawnoÊç: 74,70%**
Moc z systemem
(DAFS): 17 kW**
Sprawność z systemem
DAFS: 76,20%**
Ci´˝ar: 180 kg (wer. podstawowa)
**Zgodnie z normą PN-EN 13229
Parametry dot. wkładu w wersji
jednostronnej

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylno-podnoszone:
Przy otwarciu drzwiczek nast´puje automatyczne otwarcie szybra.
Przeszklenie nawet z 4 stron

Przeszklenie z 3 stron

Drzwiczki uchylno-podnoszone
i dystrybutor goràcego powietrza

Wersja dwustronna

Przeszklenie z 4 stron

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

Wersja naro˝na lewolub prawostronna

8
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Multivision 8000

KRÓCIEC
Ø 200 - Ø 250

Nr ref.: F0800
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Dystrybutor goràcego powietrza
• Drzwiczki pokryte ozdobnà
pow∏okà mosi´˝nà lub niklowà
• Wokó∏ szyby listewka mosi´˝na
lub ze stali nierdzewnej

Szer. fasady: 80 cm
Maks. d∏. polan: 70 cm
Moc nominalna: 16 kW**
SprawnoÊç: 72,90%**
Ci´˝ar: 230 kg (wer. podstawowa)
**Zgodnie z normą PN-EN 13229
Parametry dot. wkładu w wersji
jednostronnej

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylne:
automatyczna blokada drzwiczek przy zamkni´tym szybrze.
• Drzwiczki uchylno-podnoszone:
Przy otwarciu drzwiczek nast´puje automatyczne otwarcie szybra.

Przeszklenie z 3 stron

Przeszklenie z 4 stron

Dystrybutor gorącego powietrza

Wersja dwustronna z drzwiczkami uchylno-podnoszonymi

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

Przeszklenie z 1 strony

9

20p foyers fermes fonte-Pol:Mise en page 1

31/08/09

15:45

Page 10

10 lat gwarancji*

Pano 7
KRÓCIEC
Ø 200

Nr ref.: F1500
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Dystrybutor goràcego powietrza
• Drzwiczki pokryte ozdobnà
pow∏okà mosi´˝nà lub niklowà
• Poszerzenie fasady do 80 cm
• System podwójnego spalania
(DAFS)

SYSTEM DAFS JEST DOSTĘPNY
DLA TEGO MODELU WKŁADU
WIĘCEJ NA STR. 15.

Szer. fasady: 71 or 80 cm
Maks. d∏. polan: 55 cm
Moc nominalna: 14 kW**
SprawnoÊç: 73,1 0%**
Moc z systemem
(DAFS): 16 kW**
Sprawność z systemem
DAFS: 76,50%**
Ci´˝ar: 150 kg (wer. podstawowa)
**Zgodnie z normą PN-EN 13229

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylno-podnoszone:
Przy otwarciu drzwiczek nast´puje automatyczne otwarcie szybra.

Drzwiczki uchylnopodnoszone

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

dystrybutorem goràcego powietrza

10
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Panoramic
KRÓCIEC
Ø 200

Nr ref.: F0900
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Dystrybutor goràcego powietrza
• Wokó∏ szyby listewka mosi´˝na
lub ze stali nierdzewnej- dot.
szyby płaskiej
• Drzwiczki pokryte ozdobnà
pow∏okà mosi´˝nà lub niklowà
• Poszerzenie fasady do 80cm
• System podwójnego spalania
(DAFS)

SYSTEM DAFS JEST DOSTĘPNY
DLA TEGO MODELU WKŁADU
WIĘCEJ NA STR. 15.

Szer. fasady: 71 or 80 cm
Maks. d∏. polan: 60 cm
Moc nominalna: 15 kW**
SprawnoÊç: 74,70%**
Moc z systemem
(DAFS): 17 kW**
Sprawność z systemem
DAFS: 75,90%**
Ci´˝ar: 200 kg (wer. podstawowa)
**Zgodnie z normą PN-EN 13229
Parametry dot. wkładu w wersji
jednostronnej

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylno-podnoszone:
Przy otwarciu drzwiczek nast´puje automatyczne otwarcie szybra.
Przeszklenie nawet z 4 stron

Wersja dwustronna

Drzwiczki uchylno-podnoszone

Przeszklenie z 3 stron

Przeszklenie z 4 stron

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

Wersja naro˝na lewolub prawostronna

11
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Hexa 7
KRÓCIEC
Ø 200

Nr ref.: F1000
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Dystrybutor goràcego powietrza
• Wokó∏ szyby listewka mosi´˝na
lub ze stali nierdzewnej
• Drzwiczki pokryte ozdobnà
pow∏okà mosi´˝nà lub niklowà
• System podwójnego spalania
(DAFS)

SYSTEM DAFS JEST DOSTĘPNY
DLA TEGO MODELU WKŁADU
WIĘCEJ NA STR. 15.

Szer. fasady: 71 cm
Maks. d∏. polan: 55 cm
Moc nominalna: 14 kW**
SprawnoÊç: 73,1 0%**
Moc z systemem
(DAFS): 16 kW**
Sprawność z systemem
DAFS: 76,50%**
Ci´˝ar: 170 kg (wer. podstawowa)
**Zgodnie z normą PN-EN 13229

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylno-podnoszone:
Przy otwarciu drzwiczek nast´puje automatyczne otwarcie szybra.

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

Drzwiczki uchylno-podnoszone
i dystrybutor goràcego powietrza

12
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Hexa 8

Nr ref.: F1100
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Dystrybutor goràcego powietrza
• Wokó∏ szyby listewka mosi´˝na
lub ze stali nierdzewnej
• Drzwiczki pokryte ozdobnà
pow∏okà mosi´˝nà lub niklowà
• System podwójnego spalania
(DAFS)

KRÓCIEC
Ø 200 - Ø 250

SYSTEM DAFS JEST DOSTĘPNY
DLA TEGO MODELU WKŁADU
WIĘCEJ NA STR. 15.

Szer. fasady: 80 cm
Maks. d∏. polan: 65 cm
Moc nominalna: 16 kW**
SprawnoÊç: 72,90%**
Moc z systemem
(DAFS): 18 kW**
Sprawność z systemem
DAFS: 75,90%**
Ci´˝ar: 215 kg (wer. podstawowa)
**Zgodnie z normą PN-EN 13229

• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylno-podnoszone:
Przy otwarciu drzwiczek nast´puje automatyczne otwarcie szybra.

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

Drzwiczki uchylno-podnoszone
i dystrybutor goràcego powietrza

13

20p foyers fermes fonte-Pol:Mise en page 1

31/08/09

15:45

Page 14

10 lat gwarancji*

Insert 3000
KRÓCIEC
Ø200
Nr ref.: : F0510
Opcje:
• Dystrybutor goràcego powietrza
• System wentylatorów DGP
• Wokó∏ szyby listewka mosi´˝na
lub ze stali nierdzewnej

˚eliwna kaseta kominkowa
z dystrybutorem goràcego powietrza
oraz wentylatorem DGP

Szer. fasady: 65 cm
Maks. d∏. polan: 50 cm
Moc nominalna: 10 kW**
SprawnoÊç: 73,40%**
**Zgodnie z normą PN-EN 13229

Wersja podstawowa

• Nr ref. F0510:
Wer. podstawowa - bez dystrybutora
gorącego powietrza i bez wentylatorów

• Nr ref. F0510 + CV 51:
• Regulowany szyber
• Drzwiczki uchylne:
Przy otwarciu drzwiczek nast´puje automatyczne otwarcie szybra.
Insert 3000 z dystrybutorem goràcego
powietrza oraz wentylatorem DGP

Wer. z dystrybutorem gorącego powietrza, bez wentylatora
• Nr ref. F0510 + CV 51 + KV 51:
Wer. z dystrybutorem gorącego powietrza oraz wentylatorem
Dwa wyloty powietrza
DGP Ø 125 (bez króćców
przy∏àczeniowych)

2 stopniowy w∏àcznik
wentylatora DGP

Zdejmowany panel serwisowy
systemu DGP

Dystrybutor goràcego
powietrza

Podczas pracy kominka wentylator
musi byç za∏àczony.

Ci´˝ar:
- Wersja podstawowa: 105 kg
- Z dystrybutorem goràcego
powietrza: 111 kg
- Z pe∏nym opcjonalnym
wyposa˝eniem: 130 kg

14

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej
do łączonej do kadego urządzenia.

• 1 pr´dkoÊç: 60 m3/godz.
• 2 pr´dkoÊç: 126 m3/godz.
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SYSTEM PODWÓJNEGO SPALANIA
Double Air Flow System - DAFS -

(opatentowany system, dost´pny tylko we wk∏adach
kominkowych Cheminées Seguin Duteriez)

+2 kW
:
c
o
m
a
w
Dodatko
5/77%*o
7
:
ç
Ê
o
n
w
a
Spr od modelu wk∏adu kominkoweg
*w zale˝no Êc

i

• Lepsze parametry grzewcze
• Wy˝sza sprawnoÊç
• System spalania przyjazny Êrodowisku
• Czystsza szyba
System DAFS dost´pny dla:
SUNFLAM 70 - KITEFLAM– EUROPA 7 – SUPER 8
MULTIVISION 70 – PANO 7 – PANORAMIC – HEXA 7 – HEXA 8

Spalanie we wkładach Seguin odbywa si´ etapami wed∏ug poni˝szego schematu:
• faza pierwsza: rozpalenie opa∏u, pierwsze uwolnienie ciep∏a i spalin,
• faza druga: powietrze dostarczane do paleniska powoduje zapalenie gazów zawartych w spalinach, dzi´ki czemu uwalniana jest dodatkowa porcja energii.
Taka zasada funkcjonowania dotyczy ca∏ej gamy ˝eliwnych wk∏adów kominkowych Seguin wyposa˝onych w DAFS.

Nowa generacja du˝o sprawniejszych
urzàdzeƒ

BARDZO WA˚NE

Opatentowany system DAFS zawdzi´cza wy˝szà wydajnoÊç idealnemu
rozmieszczeniu otworów wlotu powietrza w tylnej cz´Êci paleniska.
Wy˝sza sprawnoÊç, oszcz´dnoÊç opa∏u, ograniczenie emisji produktów
spalania, wi´kszy komfort u˝ytkowania i poszanowanie Êrodowiska.
Te wszystkie zalety Êwiadczà o tym, ˝e wk∏ady kominkowe Seguin sà
technicznie doskona∏e.
CZYSTSZA SZYBA
Ogieƒ we wk∏adach kominkowych z systemem DAFS widaç jeszcze lepiej, poniewa˝ szyba mniej
si´ brudzi i efekt samoczyszczenia jest lepszy.
• Skuteczniejsze spalanie zmniejsza emisj´ spalin i niedopalonych gazów do atmosfery.
• Odpowiednio ukierunkowany strumieƒ powietrza powoduje, ˝e ogieƒ jest lepiej widoczny.

Zalecany
sposób
u˝ytkowania

Nie zalecany
sposób
u˝ytkowania

W przypadku instalacji wk∏adu
kominkowego Seguin z DAFS
konieczne jest wykonanie przy∏àczenia
powietrza z zewnàtrz bezpoÊrednio do
systemu DAFS. W przypadku instalacji
niezgodnej z zaleceniami istnieje
ryzyko zasysania gazów
pochodzàcych z procesu spalania
(przewód ze stali nierdzewnej
Ø 100 mm+obejma).
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Kiteflam
10 lat gwarancji*
KRÓCIEC
Ø200

SzerokoÊç: 71 cm
Maks. d∏. polan: 55 cm
Moc nominalna: 12 kW**
SprawnoÊç: 73,20%**
Moc z systemem
(DAFS): 14 kW**
SprawnoÊç z systemem
DAFS: 77,00%**
Ci´˝ar: 150 kg
**Zgodnie z normą PN-EN 13229

Fahrenheit
KRÓCIEC
Ø200

10 lat gwarancji*
SzerokoÊç fasady: 71 cm
Nr ref.: F1701
Opcje:
• Drzwiczki uchylno-podnoszone
• Szyber

Maks. d∏. polan: 55 cm
Moc nominalna: 12,7 kW**
SprawnoÊç: 72,1 0%**
Ci´˝ar: 115 kg
**Zgodnie z normą PN-EN 13229

*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej do łączonej do kadego urządzenia.
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LINIA „SEGUIN DECO”
Rama ze stali nierdzewnej
Dostępne opcjonalnie
wykończenia drzwiczek
wkładów Seguin
• 71 cm
EUROPA 7
MULTIVISION 7000
• 80cm
SUPER 8
MULTIVISION 8000

Dostępne opcjonalnie wykończenia drzwiczek wkładów Seguin

Mosi´˝na rama drzwiczek

Rama w wykoƒczeniu CHROM

Listwa dekoracyjna w wykoƒczeniu INOX

Mosi´˝na listwa dekoracyjna

ZALECENIA INSTALACYJNE
Wkłady kominkowe emitujà wysokà temperatur´, dlatego instalacje muszà byç wykonane zgodnie
z normami budowlanymi i instrukcjà monta˝u i obs∏ugi. Podczas instalacji nale˝y zwróciç
szczególnà uwag´ na izolacj´ i zachowanie bezpiecznych odleg∏oÊci od materia∏ów ∏atwopalnych.
OdpowiedzialnoÊç producenta ogranicza si´ do warunków zawartych w karcie gwarancyjnej.
Instalacj´ nale˝y wykonaç zgodnie z za∏àczonà instrukcjà.
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Generalny przedstawiciel w Polsce:
KOPERFAM Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 22 774 11 22, fax +48 22 774 17 11

e-mail info@koperfam.pl, www.koperfam.pl
www.seguin.fr

Przedstawiciel Handlowy:

Firmy SEGUIN DUTERIEZ oraz KOPERFAM Sp. z o.o. zastrzegajà sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposa˝enia i specyfikacji oferowanych urzàdzeƒ. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje sà poglàdowe i nie stanowià zapewnienia zgodnoÊci z
umowà w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a tak˝e nie stanowià towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wy˝ej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia w∏aÊciwoÊci, warunków gwarancji i specyfikacji
urzàdzenia nast´pujà w umowie sprzeda˝y i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Copyright SEGUIN DUTERIEZ i KOPERFAM Sp. z o.o. 2009. Wszelkie prawa zastrze˝one. Katalog wydrukowano w Unii Europejskiej. Wer. WKSEGUINFR17082009.
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