
˚eliwny wk∏ad do palenia ciàg∏ego

Wk∏ad
kominkowy
KFD LUX 86

francuska technologia

<	Nominalna moc grzewcza 12 kW 

<	Wk∏ad spe∏nia norm´  
 PN-EN 13229 oraz posiada europejski  
 znak bezpieczeƒstwa CE

KFD LUX 86

<		Konstrukcja wykonana z wysokiej 
jakoÊci ˝eliwa GG15 i GG20

<		Deflektor spalin zwi´kszajàcy 
wydajnoÊç grzewczà wk∏adu 

<		Drzwiczki z du˝à ceramicznà szybà 
gwarantujàcà dobry widok ognia 

<	 Bardzo skuteczny system 
zapobiegania brudzeniu si´ szyby

<		Popielnik zapewniajàcy 
∏atwe usuwanie popio∏u 

<		Uchwyty oraz do∏àczone r´kawice 
gwarantujà bezpiecznà obs∏ug´

KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo

tel. +48 (0) 22 774 11 22, fax +48 (0) 22 774 17 11
e-mail info@kfd.eu, www.kfd.eu

KFD LUX 86 dane techniczne
Moc nominalna [kW]  12
Klasa emisji CO 2
SprawnoÊç [%]  64 
Ârednia temperatura dymu [oC]  251 
Ârednie zu˝ycie drewna [kg/godz.] 4
Maksymalna d∏ugoÊç polan [cm]  50 
Wymiary fasady 
szerokoÊç [mm]  692 
wysokoÊç [mm]  520 
przekàtna [mm]  860
Wymiary przeszklenia 
szerokoÊç [mm] 568 
wysokoÊç [mm] 361 
przekàtna [mm] 673 
Minimalna efektywna wysokoÊç komina [m] 4 
Ci´˝ar [kg] 110

Przedstawiciel Handlowy 
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Zaprojektuj swój kominek z wk∏adem kominkowym                     KFD LUX 86

KFD 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@kfd.eu, www.kominki.org.pl


