Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

Náhradní díl pro sporáky Thorma

Sporáky Thorma -rukojeť popelníkových
dvířek - hnědá - náhradní díl
0 ks skladem
Náhradní díl pro sporáky Thorma - Sporáky Thorma -rukojeť popelníkových dvířek - hnědá náhradní díl

Kód produktu
Výrobce

Cena

592.0000000086
servis THORMA Filakovo - Profikrby
s.r.o. Blansko

252,39 Kč
208,59 Kč bez DPH

Parametry
Název náhradního dílu

rukojeť popelníkových dvířek

Použití pro

sporák

Materiál

ocel- litina- plast

Hmotnost

0,2 kg

Počet dílů

1

Detailní popis
Náhradní díl pro sporáky Thorma - Sporáky Thorma -rukojeť popelníkových dvířek - hnědá - náhradní díl
Sporák na tuhá paliva je určený na vaření a pečení v domácnostech. Jsou konstruované na spalování hnědého uhlí a
palivového dřeva. Je to tradiční výrobek s dlouhou životností. Leckde slouží i jako jediný zdroj vytápění.

Sporák Vám dopravíme kamkoliv v ČR. Pro informace o dopravě si kontaktujte prodejce:
tel: 516 410 252, fax: 516 410 929, 739 204 484 pokorny@thorma.cz Konstrukce sporáku je dvouplášťová. Mezi dvojitým
pláštěm (bočnice, přední kryty) jsou vytvořené odvětrávací otvory, které zabezpečí větší intenzitu odevzdávání tepla a
zároveň zabezpečuje ochlazování venkovních krytů. Ochlazování je tak účinné, že teplota povrchu bočních krytů nepřesáhne
100 °C a tím je zvýšena bezpečnost při manipulaci a provozu. Funkční prostory sporáku (ohniště, popelník a sekce pečící
trouby s průduchy) jsou pevně spojené v konstrukčních uzlech.
Přední část sporáku je rozdělená na dvě části. Vrchní ozdobná stěna je smaltovaná, do ní zapadají přikládací a popelníková
dvířka a dvířka od pečící trouby, které jsou odnímatelné. Spodní část tvoří smaltovaný kryt, za kterým je umístěný zásobník
paliva na kolečkách.

Sporák se skládá z vařící části, spalovacího a palivového prostoru a prostoru na pečení. Vařící část slouží na vaření a ohřívání
jídel. Má ocelovou plotnu s dlouhou životností, která je usazená v smaltovaném rámu. Plotna je utěsněná těsnící šňůrou. V
prohloubeném litinovém ložisku roštu je uložený výklopný rošt. Ohniště je obložené šamotovými tvarovkami a litinou.
Sekundární vzduch se přivádí do ohniště přes ohřívač sekundárního vzduchu. Pod roštem je zásuvka na popel. Popelník a
ohniště jsou kryté dvířky s těsněním a ruční regulací spalovacího vzduchu.

Vedle ohniště je smaltovaná trouba na pečení s dvěma páry nosných žeber na příslušenství. Je uzavíratelná odnímatelnými
dvířky, které jsou k obrubě trouby přitlačované ocelovými pružinami. Pod troubou je otvor na čištění spodní části sporáku,
který je zakrytý smaltovaným víkem.
Sporák je napojitelný na komín z boční, zadní a vrchní části. Průměr odkouření je D 120 mm. Vyrábí se v pravém i levém
provedení.
Komín můžete napojit shora, zboku, nebo zezadu.
Pokud potřebujete napojení do komínu D130, můžete si objednat litinové hrdlo DN 130.

Jak vybrat náhradní díl
Náhradní díly dodáváme pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků Thorma výroba, k.s.
Filakovo
Při výběru dílů postupujte podle typu výrobku, fotky u zboží, popřípadě roku výroby.

Pokud si nejste přesně jistí, že objednávaný díl je správný, tak nás raději kontaktujte dotazem. Můžete nám

poslat fotku kamen i poškozeného, nebo požadovaného dílu a pomůžeme vám s jeho výběrem.
Zároveň vám doporučíme montážní příslušenství a nutné souvsející díly, pokud jsou potřeba.

Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobci
THORMA Výroba, k.s. je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt
Fiľakovo.

Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo,
kotlové soupravy, ohrievače vody.
Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.

Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně.
Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz
Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i uníkátními technologiemi provariabilní kusovou a
sériovou výrobu.

Řezání laserem, vysekávání, ohraňování

Lisování - stříhání a hohýbání, hluboké tažení a protlačování

Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma
Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s.
pokračovatele výroby Kovosmalt Fiľakovo.

Naše firma zajištuje záruční a pozáruční servis pro výrobky Thorma. servis@thorma.cz
Kontaktujte naše obchodní oddělení servis@thorma.cz, 516 410 252, 721 294 124

