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Flex 32LC
Cena : 22.170,75 zł
Nr katalogowy : ESF.FX.32LC
Producent : EcoSmart Fire
Dostępność : Na zamówienie
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji
Ulepsz dowolny kąt i ogrzej swoją przestrzeń.
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Zaprojektowany do instalacji w jednym pomieszczeniu, lewy narożny wkład kominkowy ma dwa otwarte boki. Przezroczyste szkło w lewym
rogu umożliwia oglądanie płomienia z przodu iz lewego rogu, zapewniając projektantom wnętrz, właścicielom domów, architektom i
budowniczym swobodę dostosowania rozwiązania przeciwpożarowego do planu piętra.
Czyste linie i konfiguracja całego płomienia Flex 32LC oznacza, że ??cały obszar widzenia jest przeznaczony dla przyciągającego wzrok
płomienia, tworząc harmonijne połączenie tradycyjnego stylu i współczesnego designu.
Palnik XL500, dziecko serii XL, zapewnia oszałamiający, długotrwały płomień liniowy. Może być kompaktowy, ale dzięki pojemności 5L ten
palnik na etanol może nagrzewać do 40m2.
Wydajność jest kluczową cechą tego palnika, zapewniając do 13 godzin ciepła generującego płomień z jednego wkładu.
Zatwierdzona przez producenta obudowa do palnika XL500 zgodnego z normą BS EN16647
Specyfikacja techniczna
Budowa
Waga: 48,80 kg
Wymiary modelu mm: szer. 951 gł. 365 wys. 807
Wymiary wewnętrzne modelu mm: szer. 851 gł. 340 wys. 502
Materiały: Stal i szkło hartowane
W zestawie palnik: XL500 stal nierdzewna
Kolor paleniska: czarny

Akcesoria w zestawie: Jerry Can 5L / Adapter do butelek / Przegrody XL / Czarny szklany węgiel drzewny / Pręt oświetleniowy / Zapalarka
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Opcja
Palnik: XL500 czarny
Kolor paleniska: czarny
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Efektywność paliwowa
Pojemność: 5 l
Ogrzewa średnio: 40 m
Powierzchnia: 80 m
Moc cieplna: 3,4 kW 12 MJ/h
Czas palenia: 10 - 13 h 5 litrów
* Dane te są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG
pozyskiwanego w każdym kraju.

2-letnia gwarancja producenta na części ze stali nierdzewnej
1-letnia gwarancja producenta na części ze stali miękkiej
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