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Kotlíková souprava

Ohřívač vody - 60 lt - černá
6 ks skladem
Kotlíková souprava 60litrů - ohřívač vody na zabíjačky, polévku, guláš, vaření brambor - obsahuje
kotlík a kouřovod, doprava zdarma

Kód produktu
Výrobce

500.0000000140
THORMA Filakovo

Sleva

9% = 6 399 Kč

Cena

5 800,00 Kč
4 793,39 Kč bez DPH

Parametry
Typ

Kotlíková souprava na dřevo 60 litrů

Výkon jmenovitý

5,1 kW

Objem vody

60 litrů

Průměr kouřovodu

120

Strana odkouření

zadní

Provedení spotřebiče

černý smalt (odstín se může od vyobrazení
mírně lišit)

Hmotnost spotřebiče

60 kg

Vzdálenost od hořlavých předmětmětů

minimálně 800 mm

Typové číslo

F 1492

Průměr hrdla kouřovodu

120 mm

Fotky a dokumentace na webu

Výrobce si vyhrazuje právo technických a
vzhledových změn, fotografie jsou pouze
ilustrační

Detailní popis
Kotlíková souprava 60litrů - ohřívač vody na zabíjačky, polévku, guláš, vaření brambor - obsahuje kotlík a
kouřovod, doprava zdarma
Ohřívače pro občasné použití a rekreaci se používají na ohřívání vody, škvaření sádla, vaření povidel, rajčatového protlaku,
gulášů, polévek a podobně. Souprava se skládá ze smaltovaného kotle s úchyty pro snadné přenášení.
Na kotel se napojuje kouřovod DN 120.

Palivové dřevo - 25 cm

Palivové dřevo pro topení v kamnech by mělo být suché s vlhkostí do 20% - délka polen 25 cm

Ideální je tvrdé palivové dřevo - buk, dub, habr, jasan
Výhřevnost 1m3 sypaného dřeva je pak kolem 1600 kW (dřevo s vlhkostí 50% má výhřevnost poloviční, kolem 800kW/m3
sypaného dřeva)

Obecně se palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Používá se s kůrou v tloušťce od 3cm. Minimální
délka je 15 cm.
Polena silnější než 8cm se štípou. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké apod.).

Jednotkou palivového dřeva je 1 metr krychlový ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dřeviny a druhu) metru plného. Tedy
zaplnění dřevem je pro skladování potřeba uvažovat 0,6.

Chrastí (též roští, klestí, klest ) jsou drobné suché větve, které se nacházejí na stromech nebo jsou z nich spadlé či ulámané
- pro svoji velkou plochu snadno vzplane, a úroto se hodí k rozdělávání ohně.

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

Galerie

