
 



iOS

Wszystkie ceny w tym cenniku są cenami netto

Produkt, ktory ma dostęp do  
ulg podatkowych

Produkt, ktory ma dostęp do
 konta termicznego 2.0

Kocioł w klasie EN 303:5-2012

Klasy jakości środowiska

Braciere CCS by Laminox
System samoczyszczący pieca

Produkt konfigrurowalny z opcjonalnym
modułem Wi-Fi i zarządzany przez

Ekran dotykowy  APP Laminox Remote Control

CENNIK 3/2021

klasy efektywności energetycznej zgodnie 
zprzepisami UE 2015/1187 i UE 2015/1186

PIECE WODNE norma EN 14785:2006    od 1 do 11

PIECE POWIETRZNE norma EN 14785:2006  od 12 do 22

Produkty, które nie potrzebują PRĄDU    od 23 do 28

Akcesoria        29  



kod cena

1

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

model/wersja

Moc 18 kW  

¤ 4.800,00

¤     360,00

INSB18N 

PLT-KIT CARICA

INSERTO APOLLO 18 Idro Black Line

¤ 5.130,00

¤ 5.410,00

INS 24N

Z rozprowadzeniem powietrza INS 24C

¤ 5.140,00 

¤ 5.420,00

INSB24N

INSB24C

¤ 4.780,00INS 18N

Moc 25 kW 

Moc 25 kW 

Moc 18 kW 
 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

APOLLO 24 Idro

INSERTO APOLLO 24 Idro Black Line

APOLLO 18 Idro

kolory : *N antracyt
Standardowa rama kompensacyjna ze stali nierdzewnej 45 mm

na zamówienie 45 mm antracyt

kolory : *N antracyt  
Standardowa rama kompensacyjna ze stali nierdzewnej 45 mm

na zamówienie 45 mm antracyt

kolory : *N antracyt  
Standardowa rama kompensacyjna ze stali nierdzewnej 45 mm

na zamówienie 45 mm antracyt

kolory : *N antracyt  
Standardowa rama kompensacyjna ze stali nierdzewnej 45 mm

na zamówienie 45 mm antracyt

Wkład na pellet. Wykonany ze stali malowanej, Drzwi przesuwne front-door frontloading z przyciemnianą szybą. 
Odprowadzanie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa ze stali lakierowanej. Ramka ze stali nierdzewnej, nażyczenie ramka ze 
stali w kolorze antracytowym. Załadunek pelletu od przodu. Rączka chowana,
sterowanie zdalne. Odprowadzenie spalin Ø 80

Wkład na pellet. Wykonany ze stali malowanej, Drzwi przesuwne front-doorfront loading z przyciemnianą szybą. 
Odprowadzanie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa ze stali lakierowanej. Ramka ze stali nierdzewnej, nażyczenie ramka ze 
stali w kolorze antracytowym. Załadunek pelletu od przodu. Rączka chowana,
sterowanie zdalne. Odprowadzenie spalin Ø 80

Z rozprowadzeniem powietrza 

WKŁADY WODNE



kod cenaPIECE WODNE 13 kW

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

2

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

Moc 13 kW 

model/wersja

kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa, 
             *N antracyt, *B biały

¤ 2.970,00TS12 I-*

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *Z ciemny brązowy, *L czarny błyszczący. *NM 
                czarny, *XM szary aluminiowy

¤ 3.800,00

¤ 4.100,00

+€160,00

V13I-*

VV13I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

pilot

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *L czarny

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *Z ciemny brązowy, *L czarny błyszczący. *NM 
                czarny, *XM szary aluminiowy

Moc 13 kW 

FLORA Idro

VERONICA 13 Idro Black Line

JESSICA 13 Idro Black Line

¤ 4.580,00

¤ 4.880,00

+€160,00

J13MI-*

JV13MI-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

pilot

¤ 4.020,00

¤ 4.320,00

+€160,00

J13I-*

JV13I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

pilot

Moc 13 kW 

Moc 13 kW

JESSICA 13 Idro maiolica Black Line

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

Piec grzewczy na pellet stalowe boki z ekskluzywnym wzornictwem, zaokrąglonymszkłem i przyciemnioną stalową 
konstrukcją. Odprowadzenie spalin Ø 80

Piec grzewczy na pellet ceramiczne boki z ekskluzywnym wzornictwem, zaokrąglonymszkłem i przyciemnioną 
stalową konstrukcją. Odprowadzenie spalin Ø 80

Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcjastalowa. Odprowadzenie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa ze stali lakierowanej. Odprowadzanie spalin Ø 80



PIECE WODNE 13 kW

3

kolory : *R czerwony,*B biały

¤  3.530,00

¤  3.530,00

¤     170,00

CLH 13 R

CLH 13 B

PLT-1005

czerwony
biały

dodatkowy
zbiornik

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *M brązowy, *BL niebieski

¤ 3.170,00

¤ 3.470,00

P13 I-*

P13VI-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

Moc 13 kW 

Moc 13 kW 

HIDRA 13N

PRIMULA Idro

model/wersja             kod                                  cena

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi
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Konstrukcja ze stali kortenowej, stalowy palnik. Góra i boki ze stali oekskluzywnym wyglądzie. 
Odprowadzanie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa ze stali lakierowanej z pełnymuszczelnieniem. 
Odprowadzanie spalin Ø80



kod cena

4

model/wersja

kolory : *R bordowy,  
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt, 
*C brązowy

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 

*Z ciemny brązowy,  *L czarny błyszczący

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, *Z brązowy,  
*L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM szary  

Moc 15,8 kW 

¤ 3.720,00

¤ 4.030,00

TS15IP-*

IDV15IP-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

Moc 15,8 kW 

¤ 3.840,00

¤ 4.160,00

TL15 I-*

TLV15 I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

Moc 15,8 kW 

¤ 3.960,00

¤ 4.240,00

TLB15I-*

TLVB15I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

ESTER Idro Plus

ESTER Idro LUX

ESTER Idro Lux Black Line

iOS
Aplikacja do zdalnego 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi
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PIECE WODNE 15 kW

sterowania WI-Fi

Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcja stalowa.Odprowadzenie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stallakerowana na wybrany kolor 
odprowadzenie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stallakierowana na wybrany kolor. 
Odprowadzanie spalin Ø 80



5

model/wersja kod cena

Moc 16 kW 

kolory : *RS czerwony, *B biały

¤ 4.100,00E17I-*

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *Z brązowy, *L czarny błyszczący. *NM 
                czarny, *XM szary aluminiowy

¤ 4.550,00VP16I-*

Moc 16 kW 

ELISA PHANTOM Idro

VERONICA 16 PHANTOM Black Line

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

PIECE WODNE 16 kW

Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcjastalowa. 
Odprowadzenie spalin Ø 80

Piec na pellet. Konstrukcja ze stali kortenowej. Góra i boki ze stali o ekskluzywnymwyglądzie. 
Odprowadzanie spalin Ø 80



6

model/wersja kod cena

Moc 19,1 kW 

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, *Z brązowy
       *L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM  
szary aluminiowy

¤ 4.320,00

¤ 4.590,00

TLB18I-*

TLVB18I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

GRETA Idro Lux Black Line

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

Moc 19,1 kW 

    kolory: *R bordowy,  
                *B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt, 
                     *C brązowy

¤ 4.090,00

¤ 4.390,00

TS19 IP-*

IDV19 IP-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

         kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
                *A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 
                *Z brązowy, *L czarny błyszczący

GRETA Idro Plus

¤ 4.210,00

¤ 4.510,00

TL18 I-*

TLV18 I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

Moc 19,1 kW

GRETA Idro LUX

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi
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PIECE WODNE 18 kW

Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcja stalowa.Odprowadzenie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakerowana na wybrany kolor 
odprowadzenie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakierowana na wybrany kolor. 
Odprowadzanie spalin Ø 80



7

model/wersja kod cena

¤ 4.410,00

¤ 4.720,00

TS18 IP-*

IDV18 IP-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, *Z brązowy

 *L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM  
szary aluminiowy

          kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
                 *A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 
                  *Z brązowy, *L czarny błyszczący

¤ 4.520,00

¤ 4.830,00

TL20 I-*

TLV20 I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

¤ 4.650,00

¤ 4.930,00

TLB20I-*

TLVB20I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

kolory: *R bordowy, *N antracyt,  
           *B biały, *A kość słoniowa,  

*C brązowy

¤ 5.160,00

¤ 5.470,00

TSP18 I-*

IDVP18 I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa, 
             *T brązowy

Moc 20 kW

Moc 20 kW 

Moc 20 kW 

Moc 20 kW 

TINA Idro Prestige maiolica

TINA Idro Plus

TINA Idro LUX

TINA Idro Lux Black Line

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi
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PIECE WODNE 20 kW
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Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcja stalowa.Odprowadzenie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stallakerowana na wybrany 
kolor odprowadzenie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków. Wykończenie zpaneli 
ceramicznych . Odprowadzanie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakierowana nawybrany kolor. 
Odprowadzanie spalin Ø 80



8

model/wersja kod cena

¤ 5.180,00

¤ 5.510,00

¤ 5.960,00

¤ 6.290,00

TSO23IP-*

IDVO23IP-*

TSOP23I-*

IDVOP23I-*

bez hydrowentylacji
z hydrowentylacją

Prestige

bez hydrowentylacji
z hydrowentylacją

kolory stali: *R bordowy,  
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt, 
         *C brązowy - kafel: *R bordowy  
*A kość słoniowa, *T brązowy

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
           *A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 
           *Z brązowy, *L czarny błyszczący

¤ 5.290,00

¤ 5.630,00

TLO23I-*

TLOV23I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, *Z brązowy
        *L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM  
szary aluminiowy

¤ 5.420,00

¤ 5.720,00

TLOB23I-*

TLOVB23I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

 

Moc 25 kW  

CARLOTTA OMNIA 23 IDRO PLUS e PRESTIGE maiolica

Moc 25 kW 

CARLOTTA OMNIA 23 Idro LUX

Moc 25 kW 

CARLOTTA OMNIA 23 Idro Lux Black Line

A
++

A
++

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi
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PIECE WODNE 23 kW
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Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcja stalowa.Odprowadzenie spalin Ø 100

Kocioł na wiele rodzai pelletu. Konstrukcja ze stali kortenowej, zaś palnik z żeliwa. Częśćgórna w kolorze boków: Stal 
lakierowana na wybrany kolor . Odprowadzanie spalin Ø 100

Kocioł na wiele rodzai pelletu . Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górnaw kolorze boków: stal 
lakierowana na wybrany kolor. Odprowadzanie spalin Ø 100



9

model/wersja kod cena

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

¤ 4.850,00

¤ 5.190,00

TL24 I-*

TLV24 I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

Moc 25 kW 

CARLOTTA Idro LUX

¤ 4.970,00

¤ 5.270,00

TLB24I-*

TLVB24I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, *Z brązowy

 *L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM  
szary aluminiowy

Moc 25 kW 

CARLOTTA Idro Lux Black Line

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

¤ 4.730,00

¤ 5.060,00

TS24 IP-*

IDV24 IP-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

kolory : *R bordowy,  
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt, 
*C brązowy

¤ 5.510,00

¤ 5.840,00

TSP24 I-*

IDVP24 I-*

bez hydrowentylacji

z hydrowentylacją

kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa, 
             *T brązowy

Moc 25 kW

Moc 25 kW 

CARLOTTA Idro Prestige maiolica

CARLOTTA Idro Plus

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi
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PIECE WODNE 24 kW
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Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcja stalowa.
Odprowadzenie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stallakerowana na wybrany kolor 
odprowadzenie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakierowana nawybrany kolor. 
Odprowadzanie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków. Wykończenie zpaneli ceramicznych . 
Odprowadzanie spalin Ø 80
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model/wersja kod cena

Moc 28 kW

kolory : *R bordowy,  
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt, 
*C brązowy

¤ 5.100,00

¤ 5.450,00 

¤ 5.400,00

¤ 5.730,00

TS28I-*

IDV28I-* 

TS28I-*P

IDV28I-*P

bez hydrowentylacji
z hydrowentylacją

bez hydrowentylacji
z sanitariami 
z hydrowentylacją

VICTORIA Idro Plus

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

¤ 5.230,00

¤ 5.560,00 

¤ 5.520,00

¤ 5.850,00

TL28I-*

TLV28I-* 

TL28I-*P

TLV28I-*P

bez hydrowentylacji
z hydrowentylacją

bez hydrowentylacji
z sanitariami 
z hydrowentylacją

Moc 28 kW 

VICTORIA Idro LUX

¤ 5.350,00

¤ 5.660,00 

¤ 5.650,00

¤ 5.950,00

TLB28I-*

TLVB28I-* 

TLB28I-*P

TLVB28I-*P

bez hydrowentylacji
z hydrowentylacją

bez hydrowentylacji
z sanitariami 
z hydrowentylacją

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, *Z brązowy

*L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM  
szary aluminiowy

Moc 28 kW 

VICTORIA Idro Lux Black Line

ve
rs

io
n
e

 id
ro

ve
n
til

a
ta

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

PIECE WODNE 28 kW

kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa, 
             *T brązowy

¤ 5.820,00

¤ 6.160,00 

¤ 6.110,00

¤ 6.450,00

TSP28I-*

IDVP28I-* 

TSP28I-*P

IDVP28I-*P

bez hydrowentylacji
z hydrowentylacją

bez hydrowentylacji
z sanitariami 
z hydrowentylacją

Moc 28 kW 

VICTORIA Idro Prestige maiolica

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi
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Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcjastalowa. Odprowadzenie spalin Ø 100

Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcjastalowa. Odprowadzenie spalin Ø 100

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakierowanana wybrany kolor. 
Odprowadzanie spalin Ø 100

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków.Wykończenie z paneli ceramicznych . 
Odprowadzanie spalin Ø 100

z sanitariami 

z sanitariami 

z sanitariami 

z sanitariami 
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model/wersja kod cenaPIECE WODNE 30 kW

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 

*Z brązowy, *H akwamaryn, *L czarny błyszczący

¤ 6.240,00

¤ 6.590,00 

¤ 6.540,00

¤ 6.900,00

TLO30I-*

TLOV30I-* 

TLO30I-*P

TLOV30I-*P

bez hydrowentylacji
z hydrowentylacją

bez hydrowentylacji
z sanitariami 
z hydrowentylacją

Moc 30 kW 

ZARA OMNIA Idro LUX

¤ 6.350,00

¤ 6.690,00 

¤ 6.680,00

¤ 7.000,00

TLOB30I-*

TLOVB30I-* 

TLOB30I-*P

TLOVB30I-*P

bez hydrowentylacji
z hydrowentylacją

bez hydrowentylacji
z sanitariami 
z hydrowentylacją

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, *Z bronzowy

 *L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM  
szary aluminiowy

Moc 30 kW 

ZARA OMNIA 30 Idro Lux Black Line

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

¤ 6.110,00

¤ 6.480,00

¤ 6.420,00

¤ 6.770,00

TSO30IP-*

IDVO30IP-*

TSO30IP-P*

IDVO30IP-P*

bez hydrowentylacji
z hydrowentylacją

bez hydrowentylacji
z sanitariami 
z hydrowentylacją

kolory : *R bordowy,  
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt, 
*C brązowy

Moc 30 kW 

ZARA OMNIA Idro Plus

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi
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Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcja stalowa.Automatyczne 
czyszczenie palenisk. Odprowadzanie spalin Ø 100

Kocioł na wiele rodzai pelletu . Konstrukcja ze stali kortenowej i palnik z żeliwa. Częśćgórna w kolorze boków: stal 
lakierowana na wybrany kolor. Odprowadzenie spalin Ø 100

Kocioł na wiele rodzai pelletu . Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Częśćgórna w kolorze boków: stal 
lakierowana na wybrany kolor. Odprowadzanie spalin Ø 100

z sanitariami 

z sanitariami 

z sanitariami 
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kod cena

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

model/wersja

Moc 7,2 kW 

¤ 2.990,00 INS7A-*INSERTO ZEFIRO Air

¤ 4.220,00

¤ 4.560,00

INS12A-N

z rozprowadzeniem powietrza INS12AC-N

¤ 4.260,00

¤ 4.590,00

INSB12A-N

z rozprowadzeniem powietrza INSB12AC-N

Moc 13,2 kW 

Moc 13,2 kW 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

INSERTO EOLO 12 AIR

INSERTO EOLO 12 Air Black Line

kolory : *N antracyt  
Standardowa rama kompensacyjna ze stali nierdzewnej 45 mm

na zamówienie 45 mm antracyt

kolory : *N antracyt

kolory : *N antracyt
Standardowa rama kompensacyjna ze stali nierdzewnej 45 mm

na zamówienie ramka antracyt 15 mm lub 45 mm

Podstawa pod wkłady 

Zestaw do ładowania pelletu 

 Regulowana konstrukcja do pieców na pellet, konstrukcja pozwala na przymocowanie do podłogi.

PLT-SOSTEGNO 

PLT-KIT CARICA

¤     220,00 

¤     360,00

Zestaw do napełniania z drzwiczkami bocznymi lub
przednimi do wkładów Apollo i Eolo  

12

Wkład na pellet - mały-konstrukcja stalowa Corten-uchwyt chowany-przesuwny, ładowanie z 
przodu, rama antracytowa-wylot spalin Ø 80

Wkład kominkowy na pellet, przesuwne ładowanie od przodu, chowane uchwyty szklanych drzwi. 
Odprowadzanie spalin Ø 80 

Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa ze stali lakierowanej. Ramka ze stali nierdzewnej. 
Na życzenie ramka ze stali w kolorze antracytowym. Załadunek pelletu od 
przodu. Rączka chowana, streowanie zdalne. Odprowadzanie dymów Ø 80

WKŁADY POWIETRZNE
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kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *N czarny

¤ 3.240,00

+€160,00

J7MA-*

pilot

Moc 7 kW 

JESSICA 7 Air maiolica

Moc 7 kW 

kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  
               

¤ 2.680,00

+€ 160,00

J7A-*

pilot

JESSICA 7 Air

Moc 7 kW

kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  

¤ 3.120,00

+€ 160,00

JS7A-*

pilot

JESSICA 7 Air SN

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

¤ 1.590,00EC6A-*

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *A kość słoniowa, *N antracyt

Moc 7 kW       Obudowa: stal lakierowana, Bez pilota. Odprowadzanie spalin Ø 80

ADA AIr

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

13

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. Szkło zaokrąglone i przyciemniane. 
Odprowadzanie spalin Ø 80 

Piec na pellet, boki z ceramiki, ekskluzywnym systemem sterowania radiowego, zaokrąglone i 
przyciemnione szkło. Odprowadzanie spalin Ø 80

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. hermetyczna komora spalania. Szkło 
zaokrąglone i przyciemniane. Odprowadzanie spalin Ø 80

WKŁADY POWIETRZNE  7 KW
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kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  

¤ 2.900,00

+€ 160,00

VS7A-*

pilot

Moc 7 kW 

VERONICA 7 Air SN

¤ 2.460,00

+€ 160,00

V7A-*

pilot

kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  
              

Moc 7 kW 

VERONICA 7 Air

¤ 2.010,00P7A-*

pilot

Moc 6,5 kW 

PRIMULA 7 Air

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *M brązowy, *BL niebieski

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

ROSA Air
ST5A-* ¤ 1.840,00

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *A kość słoniowa, *N antracyt

Moc 7 kW 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

WKŁADY POWIETRZNE 7 kW

A
++

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

14

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. Konstrukcja ze stali kortenowej, 
stalowy palnik. Odprowadzanie spalin Ø 80 

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. konstrukcja ze stali kortenowej. Szyba 
prosta przyciemniana. Odprowadzanie spalin Ø 80

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. hermetyczna komora spalania. Szyba prosta 
przyciemniana. Odprowadzanie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa: stal lakierowana. Odprowadzenie spalin Ø 80
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WKŁADY POWIETRZNE  7/8 kW

kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  

¤ 3.340,00

¤ 3.060,00

JSSS6A-*

JSSP6A-*

uscita superiore

uscita posteriore

Moc 6,6 kW 

JESSICA SILENT 7 Air Black Line

Moc 7 kW 

kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *NM czarny

¤ 3.800,00ESS7AC-*
EMMA 7 SN Air Black Line z rozprowadzeniem powietrza

Moc 8 kW 

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *A kość słoniowa, *N antracyt

¤ 1.760,00EC8A-*
BICE Air

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

15

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

Korytarzowy szczelny piec na pellet i boki ze stali o prostokątnym wzorze - przyciemnione  
szkło - stal corten - zarządzanie pilotem - górny wylot dymu Ø 80 

Piecyk na pellet szczelny z górnym wylotem gorącego powietrza - Cicha praca przy  
naturalnej konwekcji - przyciemnione szkło - konstrukcja ze stali corten - górny lub tylny wylot 
dymu Ø 80 

Obudowa: stal lakierowana. Bez pilota. Wyświetlacz z trzema klawiszami, obniżona hałaśliwość. 
Odprowadzanie spalin Ø 80
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kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  

¤ 3.410,00

+€ 160,00

JS9A-*

pilot

Moc 9 kW 

JESSICA 9 Air SN

¤ 3.470,00

€ 3.850,00

+€160,00

J9MA-*

z rozprowadzeniem powietrza J9MAC-*

pilot
kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *N czarny

Moc 9 kW 

JESSICA 9 Air maiolica

¤ 2.900,00

€ 3.290,00

+€ 160,00

J9A-*

z rozprowadzeniem powietrza J9AC-* 

pilot

Moc 9 kW 

JESSICA 9 Air

kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  
               

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

VERONICA 9 Air

z rozprowadzeniem powietrza

pilot

V9A-*

V9AC-* 

¤ 2.680,00

€ 3.070,00

+€ 160,00

kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  

Moc 9 kW 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

WKŁADY POWIETRZNE  9 kW

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

16

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. Szkło zaokrąglone i przyciemniane. 
Odprowadzanie spalin Ø 80

Piec na pellet, boki z ceramiki, ekskluzywnym systemem sterowania radiowego, zaokrąglone i 
przyciemniane szkło . Odprowadzanie spalin Ø 80 

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. hermetyczna komora spalania. Szkło 
zaokrąglone i przyciemniane. Odprowadzanie spalin Ø 80

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. hermetyczna komora spalania. Szyba prosta 
przyciemniana. Odprowadzanie spalin Ø 80



18

WKŁADY POWIETRZNE  9 kW

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *A kość słoniowa, *N antracyt

¤ 1.960,00EC10A-*

Moc 9 kW 

CARLA Air

Moc 9 kW 

kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  

¤ 3.190,00

+€ 160,00

VS9A-*

pilot

VERONICA 9 Air SN

Moc 9 kW 

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *A kość słoniowa, *N antracyt

¤ 2.460,00z rozprowadzeniem powietrza ST 9AC-*
GRAZIA Air z rozprowadzeniem powietrza

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

¤ 2.330,00ST 6A-*

kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa, 
*N antracyt,  *C brązowy 

Moc 9 kW 

MARGHERITA Air

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

17

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. hermetyczna komora spalania. Szyba prosta 
przyciemniana. Odprowadzanie spalin Ø 80

Obudowa: stal lakierowana. Bez pilota. Wyświetlacz z trzema klawiszami, obniżona hałaśliwość. 
Odprowadzanie spalin Ø 80

Piec na pellet. Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa: Stal lakierowania. Dwa tylne kanały. 
Odprowadzanie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa: stal lakierowana lub stal. Odprowadzanie spalin Ø 80
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kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  

¤ 3.350,00VG10B-*

Moc 10,2 kW 

VERONICA GHOST Air Black Line

¤ 3.400,00

¤ 3.120,00

JSSS9A-*

JSSP9A-*

uscita superiore

uscita posteriore

Moc 9 kW 

JESSICA SILENT 9 Air

kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  iOS

Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

ELISA GHOST Air
E 9A-* ¤ 2.890,00

kolory : *RS czerwony, *B biały

Moc 10,2 kW 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

WKŁADY POWIETRZNE  9/10 kW

18

Piecyk na pellet szczelny z górnym wylotem gorącego powietrza - Cicha praca przy  
naturalnej konwekcji - przyciemnione szkło - konstrukcja ze stali corten - górny lub tylny wylot 
dymu Ø 80 

Piec na pellet. Konstrukcja stalowo-szklana ze sterowaniem radiowym - możliwość tylnego 
kanału - odpwoadzanie spalin góra lub tył Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej. Odprowadzanie spalin Ø 80 
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WKŁADY POWIETRZNE  11/12 kW

Moc 11 kW 

kolory : *RS czerwony, *B biały *N antracyt
*L czarny błyszczący. *NM czarny

¤ 3.980,00

¤ 4.200,00

BMB 11A-*

BB 11A-*

jednostronny

dwustronna

BUTTERFLY Air Black Line

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

19

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 

*Z brązowy, *L czarny błyszczący

¤ 3.540,00

¤ 3.870,00

SLO12A-*

z rozprowadzeniem powietrza SLO12AC-*

Moc 12,4 kW 

DALIA OMNIA Air Lux

Moc 12,4 kW 

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

¤ 3.630,00

¤ 3.970,00

SLOB12A-*

z rozprowadzeniem powietrza SLOB12AC-*

DALIA OMNIA Air Black Line

Moc 12,4 kW 

kolory : *R bordowy,  
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt, 
*C brązowy 

¤ 3.540,00

¤ 3.870,00

STO12AP-*

z rozprowadzeniem powietrza STO12APC-*

DALIA OMNIA Air Plus

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

Konstrukcja ze stali kortenowe. Część górna i boki ze stali lakierowanej odprowadzanie spalin. 
Dostępnym z jednym jak i dwoma frontami, z podwójnymi drzwiczkami. 
Odprowadzanie spalin Ø 80

I nagroda Na 
konkursie
innowacji
na targach Bois
Energia Lyonu

Kocioł na wiele rodzai pelletu z prostą szybą. Samoczyszczący się, boki ze 
stali,.Odprowadzanie spalin Ø 80 

Kocioł na wiele rodzai pelletu z prostą szybą. Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa: stal 
lakierowana. Odprowadzenie spalin. Ø 80

Kocioł na wiele rodzai pelletu z prostą szybą. Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa: stal 
lakierowana na rózne kolory. Odprowadzenie spalin Ø 80
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kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  

¤ 2.900,00

€ 3.290,00

+€ 160,00

V11A-*

z rozprowadzeniem powietrza V11AC-* 

pilot

Moc 12,6 kW

VERONICA 11 Air

¤ 3.690,00

€ 4.080,00

+€160,00

J11MA-*

 J11MAC-*z rozprowadzeniem powietrza 

pilot
kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący

Moc 12,6 kW 

JESSICA 11 Air maiolica

¤ 3.120,00

€ 3.520,00

+€ 160,00

J11A-*

z rozprowadzeniem powietrza J11AC-*

Pilot

Moc 12,6 kW 

JESSICA 11 Air

kolory : *R bordowy, *B biały,  
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny, *XM szary  iOS

Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

MARIACHIARA Air

z rozprowadzeniem powietrza

ST 10A-*

ST 10AC-*

¤ 2.680,00

¤ 3.070,00

kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa, 
*N antracyt, *C brązowy 

Moc 12,6 kW        Konstrukcja ze stali kortenowej obudowa: stal lakierowana.

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

WKŁADY POWIETRZNE  12 kW

20

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. Szkło zaokrąglone i przyciemniane. 
Odprowadzanie spalin Ø 80 

Piec na pellet, boki z ceramiki, ekskluzywnym systemem sterowania radiowego, 
zaokrąglone i przyciemniane szkło. Odprowadzanie spalin Ø 80

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. konstrukcja ze stali kortenowej. Szyba 
prosta przyciemniana. Odprowadzanie spalin Ø 80

Odprowadzenie spalin Ø 80
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WKŁADY POWIETRZNE  14 kW

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

¤ 3.190,00

¤ 3.570,00

SLB12A-*

SLB12AC-*

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 

*Z brązowy, *L czarny błyszczący

z rozprowadzeniem powietrza

Moc 14,2 kW 

DALIA Air Black Line

21

¤ 3.090,00

¤ 3.480,00

ST12A-N

ST12AC-N

kolory : *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 

z rozprowadzeniem powietrza

Moc 14,2 kW 

DALIA Air 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

piec na pellet o zaokrąglonej konstrukcji-dostępny również z podwójnym wkładem kominowym 
i bokami ze stali zaokrąglony i przyciemniony szkło-konstrukcja stalowa corten
odprowadzenie spalin Ø 80

Piecyk na pelet o klasycznym designie-góra i boki ze stali w różnych kolorach-konstrukcja 
stalowa corten. Odprowadzenie spalin Ø 80
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kolory : *R bordowy,  
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt, 

*C brązowy 

¤ 3.850,00

¤ 4.130,00

ST 13AP-*

z rozprowadzeniem powietrza ST 13APC*

Moc 15,8 kW 

VALENTINA Air Plus

¤ 3.860,00

¤ 4.140,00

SL16A-*

z rozprowadzeniem powietrza SL16AC-*

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

Moc 15,8 kW 

VALENTINA Air Lux

¤ 3.960,00

¤ 4.240,00

SLB16A-*

z rozprowadzeniem powietrza SLB16AC-*

Moc 15,8 kW 

VALENTINA Air Black line

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,  
*A kość słoniowa, *N antracyt,*B biały, 

      *Z brązowy, *L czarny błyszczącyiOS
Aplikacja do zdalnego sterowania 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

VALENTINA Air Prestige maiolica

z rozprowadzeniem powietrza

STP 13A-*

STP 13AC-*

¤ 4.700,00

¤ 4.920,00

kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa, 
             *T brązowy

Moc 15,8 kW 

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

WKŁADY POWIETRZNE  16 kW

22

Kocioł na wiele rodzai pelletu z prostą szybą, dostępny z podwójnym kanałem, bokami ze stali. 
Odprowadzanie spalin Ø 80 

Piec na pellet. Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa: stal lakierowana
Odprowadzanie dymów Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej, część górna w kolorze boków. obudowa: stal lakierowana 
wersja z rozprowadzeniem powietrza dwoma wyjściami tylnymi. Odprowadzenie spalin Ø 80

Konstrukcja ze stali kortenowej, część górna w kolorze boków. Wykończenie z paneli 
ceramicznych. Wersja z rozprowadzeniem powietrza dwoma wyjściami tylnymi. 
Odprowadzenie spalin Ø 80



¤ 2.770,00LY7A-*

kolory : *B biały, *Z brązowy, 
             *NM czarny,  
              *XM szary aluminiowy

Moc 7 kW piec na pellet z naturalnym ciągiem - brak prądu - szyba przednia
konstrukcja ze stali przyciemnionej-corten-górny wylot dymu Ø 150

LYDIA 7 Natural

¤ 2.960,00PH7A-*

Moc 7,2 kW   Piec na pellet z naturalnym ciągiem. Nie potrzebuje prądu,
przyciemnione szyby  przednie i boczne - konstrukcja ze stali corten - górny wylot dymu Ø 150

PHENIX 7 Air Black Line

kolory : *NM czarny

SOFIA Natural Air Black Line
SN8A-* ¤ 2.960,00

kolory : *R bordowy, *B biały, 
              *Z brązowy, *L czarny błyszczący, 
              *NM czarny,
               *XM szary aluminiowy

Moc 8 kW -  

iOS
Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

PRODUKTY BEZ POTRZEBY PRĄDU 7/8 kW
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¤ 2.410,00FS8A-*

kolory :NM czarny,  
XM szary aluminiowy

Moc 8,1 kW

FIORE SN Air

Piec na pellet hermetyczny z ciągiem naturalnym - nie potrzebuje prądu. Przód pieca zawsze w kolorze 
antracytowym, zaś boki pieca dostępne w różnych kolorach. Konstrukcja stalowa. Odprowadzanie spali Ø 
150.

piec na pelet 5-gwiazdkowy z naturalnym ciągiem - bez prądu - antracyt górny i boczny stal 
zaokrąglona w różnych kolorach-stal kortenowa konstrukcja-szkło zaokrąglone i 
przyciemnione-odprowadzenie spalin Ø 120



PRODUKTY BEZ POTRZEBY PRĄDU 8,5/10 kW

kolory : *NM czarny

¤ 3.070,00PH10A-*

Moc 10 kW (P. nom 8,5 kW) - piec na pellet z naturalnym ciągiem - bez prądu - przednia szyba  
i zaciemnione boki-konstrukcja ze stali corten-górny wylot dymu Ø 150

PHENIX 10 Air Black Line

Moc 8,5 kW

kolory : *R bordowy, *B biały,  

¤ 4.440,00CNS8A-*
GIADA SN Black Line (cucina a pellet)

Moc 10 kW (P. nom 8,5 kW) - piec na pellet z naturalnym ciągiem - brak prądu - szyba przednia
konstrukcja ze stali przyciemnionej-corten-górny wylot dymu Ø 150

kolory : *B biały, *Z brązowy, 
             *NM czarny

¤ 3.070,00LY10A-*
LYDIA 10 Natural
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Piec na pellet hermetyczny z naturalnym ciągiem i piecem ze stali nierdzewnej, stal w różnych 
kolorach. Podwójnie przyciemnione szkło, konstrukcja ze stali corten. 
Odprowadzanie spalin Ø 120



kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *N antracyt

¤  2.290,00HS 16*

Moc 16 kW - Piec na pellet do użytku na zewnątrz, idealny na tarasy, werandy, bary, pergole, altany
Nie wymaga wspomagania prądem

HOT SPOT 16

¤  2.590,00

 ¤  2.670,00

HS 13EV* 

HSV 13EV*

do zewnątrz

do wewnątrz

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *N antracyt

Moc 14,8 kW 

HOT SPOT 13 WIND

¤  2.070,00 

¤  2.150,00

HS 13* 

HSV 13*

do zewnątrz

do wewnątrz

Moc 14,8 kW Idealny piec na pellet na odkryte tarasy, werandy, bary, pergole - nie wymaga prądu

HOT SPOT 13

kolory : *R bordowy, *B biały,  
             *N antracyt

PRODUKTY BEZ POTRZEBY PRĄDU14/16 kW
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Zewnętrzny piec na pellet z wentylacją idealny na tarasy, werandy, bary, pergole, 
altany-naturalny ciąg nie wymaga prądu do spalania a jedynie do wentylacji



kolory : *N antracyt, *V zielony, 
             *RS czerwony

¤    460,00

€   490,00

€   580,00

BRB SPEEDY-PL-*

BRB SPEEDY-PO-*

BRB SPEEDY-G-*

Kamień wulkaniczny 
Steatyt  
Żeliwo 

kod cenamodel/wersja

POLDO EASY PLUS

POLDO EASY

POLDO CAMPING

POLDO CAMPING SPEEDY

kolory : *N antracyt, *V zielony, 
             *RS czerwony

¤    680,00

€   730,00

€   830,00

BRB CAMPING-PL-*

BRB CAMPING-PO-*

BRB CAMPING-G-*

Kamień wulkaniczny 
Steatyt  
Żeliwo 

kolory : *N antracyt, *V zielony, 
             *RS czerwony

¤    900,00

€    950,00

€ 1.060,00

BRB 9EA-PL-*

BRB 9EA-PO-*

BRB 9EA-G-*

Kamień wulkaniczny 
Steatyt  
Żeliwo 

kolory : *N antracyt, *V zielony, 
             *RS czerwony

BRB 9EP-PL-*

BRB 9EP-PO-*

BRB 9EP-G-*

Kamień wulkaniczny 
Steatyt  
Żeliwo 

¤ 1.110,00

€ 1.190,00

€ 1.290,00
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           Grill na pellet na zewnątrz, konstrukcja ze stali kortenowej, płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, steatytu lub 
żeliwa. Obudowa ze stali lakierowanej. Wyposażony w kanał do odprowadzania dymu i komin. 
Odprowadzenie spalin fi 80  

Grill na pellet na zewnątrz, konstrukcja ze stali kortenowej, płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, steatytu lub żeliwa. 
Obudowa ze stali lakierowanej.Wyposażony w kanał do odprowadzania dymu i komin. 
Odprowadzenie spalin fi 80 

Grill na pellet na zewnątrz, konstrukcja ze stali kortenowej, płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, steatytu lub żeliwa. Obudowa 
ze stali lakierowanej.Wyposażony w kanał do odprowadzania dymu i komin. 
Odprowadzenie spalin fi 80 

Zewnętrzny przenośny grill. Płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, steatytu lub żeliwa. Obudowa ze stali lakierowanej. 
Odprowadzanie dymów fi 80

GRILLE
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Wymiary płyty cm 50x40  

cena

Płyty do grilla  

POLDO CHEF DELUXE

POLDO FAMILY

POLDO CHEF

kolory : *N antracyt, *V zielony, 
             *RS czerwony

¤ 2.040,00

€ 2.080,00

€ 2.200,00

BRB 9F-PL-*

BRB 9F-PO-*

BRB 9F-G-*

Kamień wulkaniczny 
Steatyt  
Żeliwo 

model/wersja kod

kolory : *N antracyt, *V zielony, 
             *RS czerwony

¤ 2.610,00

€ 2.710,00

€ 2.930,00

BRB 12C-PL-*

BRB 12C-PO-*

BRB 12C-G-*

Kamień wulkaniczny 
Steatyt  
Żeliwo 

kolory : *N antracyt, *V zielony, 
             *RS czerwony

¤ 3.030,00

€ 3.110,00

€ 3.340,00

BRB 12CD-PL-*

BRB 12CD-PO-*

BRB 12CD-G-*

Kamień wulkaniczny 
Steatyt  
Żeliwo 

¤     47,00

€   100,00

€   200,00

BRB PIASTRA PL-*

BRB PIASTRA-PO-*

BRB PIASTRA-G-*

Płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego 

Płyta do pieczenia ze steatytu 
Płyta do pieczenia z żeliwa 
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Grill na pellet na zewnątrz, konstrukcja ze stali kortenowej, płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, ceramiki lub żeliwa. Obudowa ze 
stali lakierowanej, pokrywa ze stali nierdzewnej.Wyposażony w kanał do odprowadzania dymu, komin i zestaw BBQ 3. 
Odprowadzenie spalin fi 80

Grill na pellet na zewnątrz, konstrukcja ze stali kortenowej, płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, ceramiki lub żeliwa. Obudowa ze 
stali lakierowanej, pokrywa ze stali nierdzewnej.Wyposażony w kanał do odprowadzania dymu, komin i zestaw BBQ 3. 
Odprowadzenie spalin fi 80

Grill na pellet na zewnątrz, konstrukcja ze stali kortenowej, płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, ceramiki lub żeliwa. Obudowa 
ze stali lakierowanejWyposażony w kanał do odprowadzania dymu, komin i zestaw BBQ 3. 
Odprowadzenie spalin fi 80

GRILLE
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kod cenamodel/wersja

€     16,00

€     21,00

¤   135,00

¤    200,00

PLT-FORNO BBQ

PLT-FORNO BBQS

Mały ruszt  
Duży ruszt  
Pokrywa do grilla  
Pokrywa do grilla  
speedy

Akcesoria do grilli

Akcesoria do grillowania

¤   135,00

€     65,00

¤      45,00

¤   104,00

¤     83,00

¤     83,00

¤     83,00

PLT-KIT BBQ 5 LUX

PLT-KIT BBQ 3 LUX

PLT-KIT BBQ 3

Zestaw do grilla LUX 5-częściowy  

Zestaw do grilla LUX 3-częściowy  

Zestaw do grilla 3-częściowy  
przykrycie do Grilla Chef  
rzykrycie do Grilla Camping  
przykrycie do Grilla Family
przykrycie do Grilla Easy  

Zestaw do grilla 5 LUX  

Zestaw do grilla 3 LUX  

Zestaw do grilla 3

Piekarnik grillowy  

Piekarnik do grilla  

Przykrycie do Grilla

ruszta  
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PLT-MODULO WI-FI       PLT-MODULOWIFI      EURO  290,00

Moduł do połączenia Wi-Fi i zarządzania aplikacją Laminox Remote Control 2.0 dla systemów iOS i 
Android. Dostarczony zasilacz 12V DC.
W produktach ze sterowaniem radiowym nie jest możliwa jednoczesna praca modułu sterowania 
radiowego/wifi.

GRILLE
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cena

¤      900,00

¤      950,00

¤      620,00

kod

PLT-1001

PLT-1002

PLT-1002LUX-*
PLT-1002 LUX

PLT-1002

PLT-1001

¤       330,00PLT-CENTRALINA-1001PLT-CENTRALINA 1001

Zbiornik pomocniczy ocynkowany bez elewacji przeznaczony do wkładania ślimaka 
PLT-1001, może być montowany na piecach termicznych serii HIdra, kotłach serii hidra, 
kotłach serii Termoboiler, pojemność 300 kg, wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys. 
709x709x1630 mm

Ślimak do zbiornika pomocniczego, który można zainstalować na piecach termicznych 
serii HIdra, kotłach hidra, kotłach Termoboiler, w komplecie z silnikiem, czujnikami i 
elektroniczną jednostką sterującą do załadunku wymiary gabarytowe szer. x głęb. x wys. 
200x230x2110 mm

Zbiornik pomocniczy z pokrywą przystosowany do włożenia ślimaka PLT-1001, 
montowany na zbiornik pomocniczy z pokrywą przygotowany do włożenia ślimaka 
PLT-1001, montowany na gabaryty zewnętrzne szer. x głęb. x wys. 739x739x1630 
mm-kolory * W biały, * R bordowy, * N antracyt

Konsola zdalna (z termostatem) do pieców, pieców termicznych i kotłów na pelety. 
Może wykonywać: start i stop Zdalna konsola (z termostatem) do pieców, 
termokuchenek i kotłów na pelety. Może wykonywać: uruchamianie i zatrzymywanie w 
temperaturze pokojowej, wyświetlanie stanu, wyświetlanie alarmu.

Akcesoria



www.piecnapelet.pl
ŻAR-WIK Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 5, 75-120 Koszalin                     94 347 17 74 lub 502 363 296                 zar-wik@kominki.koszalin.pl
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