EKO LUX 88

żeliwne wkłady do palenia ciągłego
Uniwersalne. Dzięki prostej stylistyce
znakomicie komponują się zarówno
z surowym metalem, ciepłymi kaflami,
jak i eleganckim kamieniem. Zbudowane
na ich bazie kominki zdobią wnętrza, ale są
także wydajnymi urządzeniami grzewczymi
– można palić w nich non-stop. Solidne
wykonanie i wysokiej jakości materiały
gwarantują długie lata bezproblemowego
użytkowania.
Nominalna moc grzewcza 14 kW
Spełniają normę PN-EN 13229
oraz posiadają europejski znak
bezpieczeństwa CE
Wyposażone w nowoczesny
system podwójnego spalania
EKO LUX 88 L
EKO LUX 88 P
EKO LUX 88 L+P
(przeszklenia z 2 stron: (przeszklenia z 2 stron: (przeszklenia z 3 stron:
przód i lewy bok)
przód i prawy bok))
przód i dwa boki)

EKO LUX 88 – pełniejszy wymiar ognia

NOWOCZESNY SYSTEM
PODWÓJNEGO SPALANIA

zalety wkładów KFD EKO LUX 88
Wkłady KFD EKO LUX 88 to wysokiej jakości żeliwne urządzenia
grzewcze. Solidne elementy żeliwne gwarantują bezpieczną pracę
przez długie lata.
System podwójnego spalania. Powietrze pierwotne wykorzystywane
jest podczas rozpalania. Wtórne powietrze, które trafia do komory
spalania już w postaci ogrzanej ułatwia dopalanie, a jednocześnie
utrzymuje szybę w czystości. Dodatkowo, dzięki powietrzu „turbo”,
doprowadzonemu w samo centrum paleniska, wkłady
KFD EKO LUX 88 osiągają wysoką sprawność, a dzięki niskiej emisji
spalin chronią środowisko.

Nowoczesny system
podwójnego spalania
pozwala maksymalnie
wykorzystać energię
z drewna oraz dbać
o środowisko.

wkład z szybą z lewej strony

wkład z szybą z prawej strony

wkład z dwoma bocznymi szybami

KFD EKO LUX 88 L

KFD EKO LUX 88 P

KFD EKO LUX 88 L+P

KFD EKO LUX 88 L / P – więcej ognia

KFD EKO LUX 88 L+P – jeszcze więcej ognia

Idealny, gdy chcesz podziwiać ogień z dwóch stron: od frontu i z boku. Najlepsze rozwiązanie, gdy kominek zaprojektowano np. na pograniczu salonu
i jadalni. Wybierz optymalne dla siebie rozwiązanie: z szybą boczną z prawej lub lewej strony. Poza solidną konstrukcją, dobrymi parametrami
grzewczymi i wysoką jakością żeliwa, z którego odlano elementy wkładów EKO LUX 88L i 88P, ich dużym atutem jest bezpieczna szyba wykonana
z przezroczystej ceramiki. Jest odporna na temperatury do 750°C. Dodatkowo dzięki kurtynie powietrznej i zjawisku pirolizy pozostaje długo czysta.

Dzięki dwóm bocznym szybom spektakl płomieni
można oglądać w pełnym wymiarze. To naprawdę
robi wrażenie, szczególnie gdy kominek umieścimy
w centralnej części salonu. Nowoczesny system
podwójnego spalania sprawia, że kominek daje
więcej ciepła i emituje do atmosfery mniej
zanieczyszczeń.

Szyber (w standardzie) pozwala precyzyjnie regulować siłę
ciągu w kominie.

Szeroki deflektor spalin
wymusza długi obieg
spalin we wkładzie.
Dzięki temu wzrasta
wydajność grzewcza,
a spalanie staje się
bardziej ekologiczne.

Solidna konstrukcja i najwyższej jakości
żeliwo gwarantuje
bezpieczeństwo i niezawodność przez długie
lata użytkowania.

Płynna regulacja wlotu
powietrza pozwala
sterować intensywnością i szybkością
spalania.

Wysuwany popielnik
pozwala szybko
i wygodnie pozbyć
się popiołu.

Drzwiczki blokowane
zamkiem z wygodną
rączką.

Demontowalne
części paleniska
pozwalają na prace
konserwacyjne bez
konieczności
demontażu wkładu.

Wkłady kominkowe KFD EKO LUX 88

KFD EKO LUX 88 dane techniczne
EKO LUX 88 L/P
Moc nominalna [kW]
Sprawność [%]
Emisja CO przy 13% 02
Średnia temperatura dymu [°C]
Średnie zużycie drewna [kg/godz.]
Maksymalna długość polan [cm]
Wymiary fasady po zabudowaniu
szerokość [mm]
wysokość [mm]
przekątna [mm]
Wymiary przeszklenia
szerokość [mm]
wysokość [mm]
przekątna [mm]
Minimalna efektywna wysokość komina [m]
Ciężar [kg]

EKO LUX 88 L+P
14
63
0,19
435
5,1
60
694
551
886
585
360
687
4

154

152

Firma KFD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia,
zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń.
Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią
zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej
wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji
i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma
KFD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
© Copyright KFD Sp. z o.o. 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ulotkę wydrukowano w Polsce. Wer. EKOLUX88D01122011.
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