S vášní pro oheň
With passion for fire
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OMEGA F S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

12 - 18 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

15 kW

Nominal output

Účinnost

82 %

Efficiency

Čelní bezrámové

Prosklení
Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým utěsněním
a přítlakem
Pro čištění skla lze dvířka vyklopit
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Front frameless

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
It is possible to pull out the door for cleaning the glass
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OMEGA R S
BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

12 - 18 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

15 kW

Nominal output

Účinnost

82 %

Efficiency

Prosklení

Rohové pravé bezrámové (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým utěsněním
a přítlakem
Pro čištění skla lze dvířka otevřít do boku
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Corner right frameless (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
It is possible to open the door to a side for cleaning
the glass
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OMEGA L S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

12 - 18 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

15 kW

Nominal output

Účinnost

82 %

Efficiency

Prosklení

Rohové levé bezrámové (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým utěsněním
a přítlakem
Pro čištění skla lze dvířka otevřít do boku
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Corner left frameless (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
It is possible to open the door to a side for cleaning
the glass
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SIGMA F S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Čelní bezrámové

Prosklení
Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky, také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým utěsněním
a přítlakem
Možnost dvojitého prosklení
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Front frameless

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
Double glass screen possible
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SIGMA R S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Prosklení

Rohové pravé bezrámové (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým utěsněním
a přítlakem
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Corner right frameless (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
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SIGMA L S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Prosklení

Rohové levé bezrámové (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým utěsněním
a přítlakem
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Corner left frameless (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
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SIGMA F
RÁMOVÁ / FRAME

Data
Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Čelní

Prosklení
Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým utěsněním
a přítlakem
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Front

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
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SIGMA R
RÁMOVÁ / FRAME

Data
Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Prosklení

Rohové pravé (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým utěsněním
a přítlakem
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Corner right (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
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SIGMA L
RÁMOVÁ / FRAME

Data
Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Rohové levé (ohýbané)

Prosklení
Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým utěsněním
a přítlakem
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Corner left (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
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KAPPA F S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Čelní bezrámové

Prosklení
Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru
Možnost dvojitého prosklení
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Front frameless

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
Combustion chambre perfectly sealed
Double glass screen possible

12

κ

KAPPA R S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Prosklení

Rohové pravé bezrámové (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru
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Corner right frameless (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
Combustion chambre perfectly sealed
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KAPPA L S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Prosklení

Rohové levé bezrámové (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru
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Corner left frameless (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
Combustion chambre perfectly sealed
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KAPPA F
RÁMOVÁ / FRAME

Data
Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Čelní

Prosklení
Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru
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Front

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
Combustion chambre perfectly sealed
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KAPPA R
RÁMOVÁ / FRAME

Data
Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Prosklení

Rohové pravé (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru
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Corner right (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
Combustion chambre perfectly sealed
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KAPPA L
RÁMOVÁ / FRAME

Data
Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Rohové levé (ohýbané)

Prosklení
Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru
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Corner left (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
Combustion chambre perfectly sealed
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ALFA F S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

6 kW

Nominal output

Účinnost

S roštem 82 % | Bez roštu 81 %

Efficiency

With grate | W/O grate

Prosklení

Čelní bezrámové

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Roštové nebo bezroštové topeniště LACfire
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Možnost dvojitého prosklení
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým utěsněním
a přítlakem
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Front frameless

10-year guarantee for the fireplace insert body
Grate or grateless cladding from LACfire
(4-year guarantee), also in black or grey
Double glass screen possible
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
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ALFA R S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

6 kW

Nominal output

Účinnost

S roštem 82 % | Bez roštu 81 %

Efficiency

Prosklení

With grate | W/O grate

Rohové pravé bezrámové (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Roštové nebo bezroštové topeniště LACfire
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Možnost dvojitého prosklení
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým utěsněním
a přítlakem

www.flamen.cz

Corner right frameless (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Grate or grateless cladding from LACfire
(4-year guarantee), also in black or grey
Double glass screen possible
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
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α

ALFA L S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

6 kW

Nominal output

Účinnost

S roštem 82 % | Bez roštu 81 %

Efficiency

Prosklení

With grate | W/O grate

Rohové levé bezrámové (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Roštové nebo bezroštové topeniště LACfire
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Možnost dvojitého prosklení
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým utěsněním
a přítlakem

www.flamen.cz

Corner left frameless (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Grate or grateless cladding from LACfire
(4-year guarantee), also in black or grey
Double glass screen possible
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
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α

ALFA F

RÁMOVÁ / FRAME

Data
Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

6 kW

Nominal output

Účinnost

S roštem 82 % | Bez roštu 81 %

Efficiency

With grate | W/O grate

Prosklení

Čelní

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Roštové nebo bezroštové topeniště LACfire
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým
utěsněním a přítlakem

www.flamen.cz

Front

10-year guarantee for the fireplace insert body
Grate or grateless cladding from LACfire
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
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α

ALFA R

RÁMOVÁ / FRAME

Data
Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

6 kW

Nominal output

Účinnost

S roštem 82 % | Bez roštu 81 %

Efficiency

Prosklení

With grate | W/O grate

Rohové pravé (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Roštové nebo bezroštové topeniště LACfire
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým
utěsněním a přítlakem

www.flamen.cz

Corner right (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Grate or grateless cladding from LACfire
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
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α

ALFA L

RÁMOVÁ / FRAME

Data
Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

6 kW

Nominal output

Účinnost

S roštem 82 % | Bez roštu 81 %

Efficiency

With grate | W/O grate

Prosklení

Rohové levé (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Roštové nebo bezroštové topeniště LACfire
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu
Moderní systém pojezdu s dokonalým
utěsněním a přítlakem

www.flamen.cz

Corner left (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Grate or grateless cladding from LACfire
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
With vertically cabel-sliding door
Modern system of lifting mechanism – perfectly sealed
thanks to spring stop
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β

BETA F S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

6 kW

Nominal output

Účinnost

S roštem 82 % | Bez roštu 81 %

Efficiency

With grate | W/O grate

Prosklení

Čelní bezrámové

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Roštové nebo bezroštové topeniště LACfire
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Možnost dvojitého prosklení
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru

www.flamen.cz

Front frameless

10-year guarantee for the fireplace insert body
Grate or grateless cladding from LACfire
(4-year guarantee), also in black or grey
Double glass screen possible
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
Combustion chambre perfectly sealed
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β

BETA R S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

6 kW

Nominal output

Účinnost

S roštem 82 % | Bez roštu 81 %

Efficiency

Prosklení

With grate | W/O grate

Rohové pravé bezrámové (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Roštové nebo bezroštové topeniště LACfire
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Možnost dvojitého prosklení
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru

www.flamen.cz

Corner right frameless (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Grate or grateless cladding from LACfire
(4-year guarantee), also in black or grey
Double glass screen possible
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
Combustion chambre perfectly sealed
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β

BETA L S

BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

6 kW

Nominal output

Účinnost

S roštem 82 % | Bez roštu 81 %

Efficiency

Prosklení

With grate | W/O grate

Rohové levé bezrámové (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Roštové nebo bezroštové topeniště LACfire
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Možnost dvojitého prosklení
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru

www.flamen.cz

Corner left frameless (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Grate or grateless cladding from LACfire
(4-year guarantee), also in black or grey
Double glass screen possible
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
Combustion chambre perfectly sealed
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β

BETA F

RÁMOVÁ / FRAME

Data
Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

6 kW

Nominal output

Účinnost

S roštem 82 % | Bez roštu 81 %

Efficiency

With grate | W/O grate

Prosklení

Čelní

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Roštové nebo bezroštové topeniště LACfire
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru

www.flamen.cz

Front

10-year guarantee for the fireplace insert body
Grate or grateless cladding from LACfire
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
Combustion chambre perfectly sealed
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β

BETA R

RÁMOVÁ / FRAME

Data
Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

6 kW

Nominal output

Účinnost

S roštem 82 % | Bez roštu 81 %

Efficiency

Prosklení

With grate | W/O grate

Rohové pravé (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Roštové nebo bezroštové topeniště LACfire
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru

www.flamen.cz

Corner right (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Grate or grateless cladding from LACfire
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
Combustion chambre perfectly sealed
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β

BETA L

RÁMOVÁ / FRAME

Data
Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon

6 kW

Nominal output

Účinnost

S roštem 82 % | Bez roštu 81 %

Efficiency

With grate | W/O grate

Prosklení

Rohové levé (ohýbané)

Glass

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Roštové nebo bezroštové topeniště LACfire
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru

www.flamen.cz

Corner left (bent)

10-year guarantee for the fireplace insert body
Grate or grateless cladding from LACfire
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
FLAMclean combustion system
The only control lever of the air regulation
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
Combustion chambre perfectly sealed
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FLAMclean OMEGA – SYSTÉM SPALOVÁNÍ

FLAMclean OMEGA – BURNING SYSTEM

www.flamen.cz
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FLAMclean - SYSTÉM SPALOVÁNÍ
FLAMclean - BURNING SYSTEM

www.flamen.cz
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OMEGA
Technické parametry / Technical parameters
M

h

Regulovatelný výkon

12 - 18 kW

Reg. output

Jmenovitý výkon

15 kW

Nominal output

Účinnost

82 %

Efficiency

Otevírání

Horizontální + vertikální

Opening

Horizontal + Vertical

Min. průměr komínu

200 mm

Min. chimney diameter

Vytápěný prostor

~195 - 420 m3

Heated area

Hmotnost

330 kg

Weight

Dřevo, dřevěné brikety

Palivo
Fuel

Wood, wooden briquettes

Velikost polena

33 cm

Log

Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu 15 kW

4,5 kg/h

Fuel consumption

Obsah vody ve dřevě

< 20 %

Max. moisture content

Topeniště

LACfire

Cladding

Obsah CO při 13% O2

0,09 %

CO content at 13% O2

Minimální provozní tah

12 Pa

Min. operating chimney draught

Ocelový plech

Materiál
Material

Steel sheet

Průměr kouřového hrdla (vnější/vnitřní)

210 / 202 mm

Smoke socket diameter (outer/inner)

Prům. teplota spalin

262 °C

Mean flue gas temperature

Prům. teplota spalin za kouř. hrdlem při
jm. výkonu

290 °C

Mean flue gas temperature behind smoke socket by nominal output

Hmotnostní průtok spalin

10,9 g/s

Flue gas mass flow

Přívod externího vzduchu

Ø 150 mm

External air nozzle

Designový obezdívací rám

4x45°

Design cover frame

www.flamen.cz
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SIGMA / KAPPA
Technické parametry / Technical parameters
M

h

Regulovatelný výkon

8 - 13 kW

Reg. output

Jmenovitý výkon

9,5 kW

Nominal output

Účinnost

85 %

Efficiency

Otevírání
Opening

SIGMA – Horizontální + vertikální; KAPPA – Horizontální
SIGMA - Horizontal + Vertical / KAPPA - Horizontal

Min. průměr komínu

180 mm

Min. chimney diameter

Vytápěný prostor

~105 - 333 m3

Heated area

Hmotnost
Weight

SIGMA 240 kg / KAPPA 220 kg
Dřevo, dřevěné brikety

Palivo
Fuel

Wood, wooden briquettes

Velikost polena

33 cm

Log

Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu 9,5 kW

2,6 kg/h

Fuel consumption

Obsah vody ve dřevě

< 20 %

Max. moisture content

Topeniště

LACfire

Cladding

Obsah CO při 13% O2

0,09 %

CO content at 13% O2

Minimální provozní tah

12 Pa

Min. operating chimney draught

Ocelový plech

Materiál
Material

Steel sheet

Průměr kouřového hrdla (vnější/vnitřní)

194 / 181 mm

Smoke socket diameter (outer/inner)

Prům. teplota spalin

199 °C

Mean flue gas temperature

Prům. teplota spalin za kouř. hrdlem při
jm. výkonu

209 °C

Mean flue gas temperature behind smoke socket by nominal output

Hmotnostní průtok spalin

7,4 g/s

Flue gas mass flow

Přívod externího vzduchu

Ø 120 mm

External air nozzle

Designový obezdívací rám

4x45°

Design cover frame

www.flamen.cz
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ALFA / BETA
Technické parametry / Technical parameters
M

S roštem

Bez roštu

With grate

W/O grate

Regulovatelný výkon

4 - 8 kW

Reg. output

Jmenovitý výkon

6,0 kW

Nominal output

Účinnost
Efficiency

Otevírání
Opening

82 %

81 %

ALFA – Horizontální + vertikální; BETA – Horizontální
ALFA - Horizontal + Vertical / BETA - Horizontal

Min. průměr komínu

160 mm

Min. chimney diameter

Vytápěný prostor

~66 - 210 m3

Heated area

Hmotnost

ALFA 140 kg / BETA 120 kg

Weight

Dřevo, dřevěné brikety

Palivo
Fuel

Wood, wooden briquettes

Velikost polena

25 cm

Log

Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu 6 kW

2,0 kg/h

Fuel consumption

Obsah vody ve dřevě

< 20 %

Max. moisture content

Topeniště

LACfire

Cladding

Obsah CO při 13% O2
CO content at 13% O2

0,09 %

0,08 %

Minimální provozní tah

12 Pa

Min. operating chimney draught

Ocelový plech

Materiál
Material

Steel sheet

Průměr kouřového hrdla (vnější/vnitřní)

168 / 161 mm

Smoke socket diameter (outer/inner)

Prům. teplota spalin
Mean flue gas temperature

Prům. teplota spalin za kouř. hrdlem při
jm. výkonu

217 °C

221 °C

248 °C

247 °C

6,6 g/s

6,8 g/s

Mean flue gas temperature behind smoke socket by nominal output

Hmotnostní průtok spalin
Flue gas mass flow

Přívod externího vzduchu

Ø 120 mm

External air nozzle

Designový obezdívací rám

4x45°

Design cover frame

www.flamen.cz
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D

DONAU F S DG
BEZRÁMOVÁ / FRAMELESS

Data
Regulovatelný výkon

9 - 15 kW

Adjustable output

Jmenovitý výkon
Nominal output

13,5 kW (9,5 kW voda / 4 kW vzduch)
13,5 kW (9,5 kW water / 4 kW air)

Účinnost

87 %

Efficiency

Dvojité čelní bezrámové

Prosklení
Glass

Double front frameless

Max. provozní přetlak

2,5 bar

Max. operating overpressure

Záruka 10 let na korpus krbové vložky
Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu
(záruka 4 roky), také v černé nebo šedé barvě
Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
S přípravou pro automatickou regulaci hoření
TIMPEX/PLUM
Přívod externího vzduchu
Jakostní konstrukční ocel tloušťky 4 mm
3 revizní otvory
Objem výměníku 100 l
Hrdla: vstup: G 3/4“, výstup: G 3/4“, M & R: G 1/2“
Dokonalá těsnost spalovacího prostoru

www.flamen.cz

10-year guarantee for the fireplace insert body
Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete fire grate
(4-year guarantee), also in black or grey
Cover frame 4x45° included
Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
External air supply
High quality structural steel of thickness 4 mm
Three maintenance openings
Exchanger volume 100 l
Fittings: inlet: G 3/4“, outlet: G 3/4“, M & R: G 1/2“
Combustion chambre perfectly sealed
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FLAMclean DONAU - SYSTÉM SPALOVÁNÍ
FLAMclean DONAU - BURNING SYSTEM

www.flamen.cz

36

DONAU
Technické parametry / Technical parameters
M

h

Regulovatelný výkon

9 - 15 kW

Reg. output

Jmenovitý výkon
Nominal output

13,5 kW (9,5 kW voda / 4 kW vzduch)
13,5 kW (9,5 kW water / 4 kW air)

Max. provozní přetlak

2,5 bar

Max. operating overpressure

Účinnost

87 %

Efficiency

Horizontální

Otevírání
Opening

Horizontal

Min. průměr komínu

180 mm

Min. chimney diameter

Vytápěný prostor

~100-300 m3

Heated area

Hmotnost

350 kg

Weight

Dřevo, dřevěné brikety

Palivo
Fuel

Wood, wooden briquettes

Velikost polena

33 cm

Log

Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu 13,5 kW

4,1 kg/h

Fuel consumption

Obsah vody ve dřevě

< 20 %

Max. moisture content

Topeniště

LACfire

Cladding

Obsah CO při 13% O2

0,1 %

Minimální provozní tah

12 Pa

CO content at 13% O2

Min. operating chimney draught

Ocelový plech

Materiál
Material

Steel sheet

Průměr kouřového hrdla (vnější/vnitřní)

194 / 181 mm

Smoke socket diameter (outer/inner)

Prům. teplota spalin

165 °C

Mean flue gas temperature

Prům. teplota spalin za kouř. hrdlem při
jm. výkonu

171 °C

Mean flue gas temperature behind smoke socket by nominal output

Hmotnostní průtok spalin

11,1 g/s

Flue gas mass flow

Přívod externího vzduchu

Ø 120 mm

External air nozzle

Designový obezdívací rám

4x45°

Design cover frame

www.flamen.cz
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DETAILY KRBOVÝCH VLOŽEK FLAMEN
FIREPLACE INSERTS FLAMEN DETAILS

designové madlo z nerezi

žárobetonové topeniště LACfire

design door handle made of stainless steel

elegant cladding from LACfire (fire-resistant concrete)

kvalitní a tiché provedení pojezdu

klička otevírání modelu KAPPA / BETA

quality and silent cable slide of the door

handle of KAPPA / BETA models

www.flamen.cz
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DETAILY KRBOVÝCH VLOŽEK FLAMEN
FIREPLACE INSERTS FLAMEN DETAILS

krycí rámeček 4 x 45° (standard), 3 x 45°;
varianta broušená nerez

krycí rámeček 4 x 90°, 3 x 90°;
varianta broušená nerez

cover frame 4 x 45° (standard), 3 x 45°;
brushed stainless steel option

cover frame 4 x 90°, 3 x 90°;
brushed stainless steel option

studená ruka

automatická regulace hoření TIMPEX

cold hand

automatic burning regulation TIMPEX

teplovzdušný výměník s výstupy 150 mm

žárobetonový deflektor DONAU

hot-air exchanger with the outlets 150 mm

lower deflector DONAU made of LACfire
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DETAILY KRBOVÝCH VLOŽEK DONAU
FIREPLACE INSERTS DONAU DETAILS / KAMINEINSÄTZE DONAU DETAILS

vstup a výstup vody zprava i zleva

trubkový teplovodní výměník - servisní otvor

water outlets and inlets from the right or from the left

hot-water tube exchanger - maintenance gap

dvojité potištěné sklo
double printed glass
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PŘÍKLAD ZAPOJENÍ
EXAMPLE OF THE CONNECTION

ZAPOJENÍ TEPLOVODNÍHO KRBU S AKUMULA
A DOPL
S

VENTIL
TOPNÁ SOUSTAVA

ERPADLO

S
ZP TNÁ KLAPKA
UZAVÍRACÍ VENTIL

EXPANZNÍ NÁDOBA

ELEKTRONICKÁ
REGULACE

DOCHLAZOVACÍ
SMY KA
AKUMULA

HOT-WATER FIREPLACE CONNECTED TO THE ACCUMULATIVE VESSEL
AND TO THE ADDITIONAL HEAT SOURCE
S
THREE-PORT MIXING VALVE
PUMP
THREE-PORT VALVE
BACKFLOW VALVE

HEATING SYSTEM
S

SAFETY VALVE
STOP VALVE

EXPANSION VESSEL

ELECTRONIC
REGULATION

EMERGENCY
COOLING CIRCUIT
ACCUMULATIVE VESSEL
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PROČ TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY DONAU
REASONS TO BUY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS DONAU

CZ
Záruka na těleso krbu 10 let
Moderní designové bezrámové prosklení s potiskem
Vysoká účinnost výměníku 87%
Snadné čištění horní části vložky nad výměníkem pomocí jednoho ze tří servisních otvorů
(vlevo, vpravo a na čelní straně vložky), vyjmutelné tvarovky topeniště, snadný přístup pro čištění
trubkového výměníku zevnitř vložky
V oblasti nad topeništěm je umístěn trubkový výměník
Teplovodní výměník na bočních a zadní straně vložky
Spodní deflektor z materiálu LACfire zvyšuje teplotu spalin a tím zvyšuje účinnost spalování a ohřevu vody
Tepelná izolace zdravotně nezávadnou minerální vatou, odolnou do 1050°C
Celkový objem teplovodních výměníků je cca 100 l vody
Integrovaná bezpečnostní dochlazovací smyčka
Osvědčený systém spalování FLAMclean
Přísun vzduchu je regulován jediným ovládacím prvkem
Dvojité prosklení dvířek
Výstelka topeniště z kvalitního žárobetonu LACfire
Jakostní kotlová ocel tloušťky 4 mm
Možnost napojení čerstvého vzduchu pro hoření z exteriéru Ø 120 mm
Elegantní výstelka topeniště z materiálu LACfire se čtyřletou zárukou, výstelka akumuluje teplo
pro účinné, efektivní a čisté spalování
Certifikace dle EN 13229, 15a-BVG, BIMSchV Stufe II, DIN+
Příslušenství: automatická regulace hoření TIMPEX / PLUM, topeniště LACfire v černé nebo
v šedé barvě
EN
10-year guarantee on the steel body of the fireplace insert
Design decorated frameless glass screen
High exchanger efficiency 87%
Easy cleaning of the upper part of the fireplace insert above the exchanger through one of three
maintenance openings (access from three sides for the tube exchanger cleaning)
The tube exchanger above the fireplace insert hearth
Hot-water exchanger in sides and in rear of the fireplace insert
The lower deflector made of LACfire increases the flue gases temperature which improves
the burning efficiency and the heating-up of water
Heat insulation with the sanitary harmless mineral wool resistant up to 1050°C
The total volume of both the hot-water exchangers is approx. 100 l of water
Integrated emergency cooling circuit
Experienced combustion system FLAMclean
The only control lever of the air regulation
Double glass screen
Cladding of the hearth made of high quality accummulative fire-resistant concrete LACfire
High quality vessel steel with 4 mm thickness
External air nozzle Ø 120 mm
Elegant cladding from LACfire with a 4-year guarantee, heat accumulation for effi cient
and clean wood burning
Certified according to EN 13229, 15a-BVG, BImSchV Stufe II, DIN+
Accessories: Automatic burning regulation TIMPEX / PLUM, LACfire hearth in black or in grey
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PROČ KRBOVÉ VLOŽKY FLAMEN
REASONS TO BUY FIREPLACE INSERTS FLAMEN

CZ
Záruka na těleso krbu 10 let
Moderní designové bezrámové prosklení s potiskem (varianty S) nebo elegantní rámové prosklení
Provedení čelní (F S, F), rohové pravé (R S, R), rohové levé (L S, L) – provedení rohová
s jednodílným sklem
Vertikální výsuv (SIGMA, ALFA, OMEGA) a horizontální (KAPPA, BETA, DONAU) otevírání
Možnost napojení čerstvého vzduchu pro hoření z exteriéru Ø 120 mm
(SIGMA, KAPPA, ALFA, BETA, DONAU), Ø 150 mm (OMEGA)
Moderní jednoduchý design, s nerezovým madlem a jediným ovládacím prvkem
Elegantní výstelka topeniště z materiálu LACfire se čtyřletou zárukou, výstelka akumuluje teplo
pro účinné, efektivní a čisté spalování
Včetně obezdívacího rámečku 4*45°
Včetně podstavce a rektifikačních šroubů
Kvalitní bezúdržbový pojezd s nerezovými lanky
Se systémem FLAMclean pro čisté sklo a nízké zplodiny
Topeniště dokonale utěsněno
S roštem a popelníkem (SIGMA, KAPPA, OMEGA, DONAU) nebo možnost bezroštového
topeniště (ALFA, BETA)
Kvalitní výrobní provedení
Certifikace dle EN 13229, 15a-BVG, BIMSchV Stufe II, DIN+
Příslušenství: teplovzdušný výměník, automatická regulace hoření TIMPEX / PLUM, dvojité prosklení
(ALFA, BETA, SIGMA F S, KAPPA F S), topeniště LACfire v černé nebo v šedé barvě
EN
10-year guarantee on the steel body of the fireplace insert
Design decorated frameless glass screen (S-models) or elegant frame glass
Front (F S, F), corner right (R S, R) or corner left (L S, L) fire door glass – corner models
with one-piece bent glass
Vertical sliding (SIGMA, ALFA, OMEGA) and horizontal (KAPPA, BETA, DONAU) opening
External air nozzle Ø 120 mm (SIGMA, KAPPA, ALFA, BETA, DONAU), Ø 150 mm (OMEGA)
Modern simple design with stainless steel handle and the only control lever
Elegant cladding from LACfire with a 4-year guarantee, heat accumulation for efficient and
clean wood burning
Cover frame 4*45° included
Including support and rectifying screws and the pedestal
High quality maintenance-free and silent cable slide of the door
With FLAMclean system for clean glass and low emissions
Combustion chamber completely sealed
With a grate and an ash pan (SIGMA, KAPPA, OMEGA, DONAU) or the possibility of grateless
hearth (ALFA, BETA)
Quality manufacturing
Certified according to EN 13229, 15a-BVG, BImSchV Stufe II, DIN+
Accessories: Hot-air exchanger, automatic burning regulation TIMPEX / PLUM, double glass screen
(ALFA, BETA, SIGMA F S, KAPPA F S), LACfire hearth in black or in grey colour
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