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Krbová kamna Thorma 11,5 kW

Bilbao - šířka kamen 770 mm
0 ks skladem
Krbová kamna 11,5 kW Bilbao - šířka kamen 770 mm, kouřovod 150 mm, vytápěný prostor 120
až 220 m3 - velmi výkonná krbová kamna

Kód produktu
Výrobce

500.0000000604
THORMA Filakovo

Cena

19 571,02 Kč
16 174,40 Kč bez DPH

Konfigurace položky
KOMINICKÉ NÁŘADÍ

Bez příslušenství

0 Kč

Kartáč pro ocelové kouřovody,
průměr 150, délka 1 m

205 Kč

Kartáč pro nerezové kouřovody,
průměr 150, délka 1 m

289 Kč

Parametry
Model

BILBAO - boční stojany

Typové číslo

F9431150610

Jmenovitý výkon

11,5 kW

Rozsah výkonů

6 až 17 kW

Celkový vytápěný prostor

120 až 220 m3

Provedení jednoplášťové, dvouplášťové

dvouplášťové

Materiál druhého pláště

plech

Barva základní

šedá

Barva pláště

šedá

Druh povrchu

lak

Rozměr - výška

830 mm

Rozměr - šířka

770 mm

Rozměr - hloubka

470 mm

Průměr hrdla kouřovodu

150 mm

Umístění kouřovodu

horní

Výška hrdla kouřovodu nad podlahou

550 mm

Provozní tah komína (Pa)

10 Pa

Typy doporučených paliv

dřevo, dřevěné brikety

Spotřeba paliva - drevo

3,8 kg/hod

Spotřeba paliva - brikety

3,9 kg/hod

Délka polen

25 až 50 cm

Maximální obvod polen

40 cm

Spalování

vícestupňové

Hoření

na roštu

Účinnost - pro dřevo

76,4 %

Účinnost - pro brikety

76,4 %

Materiál roštu

litina

Materiál vyzdívky

vermikulit

Regulace přívodu vzduchu

samostaně

Přívod vzduchu

hrdlo pro přívod vzduchu z exteriéru 100 mm

Velikost skla šířka

600 mm

Velikost skla výška

320 mm

Rozměry přikládacího otvoru - šířka

610 mm

Rozměry přikládacího otvoru - výška

350 mm

Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku

společná

Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních
konstrukcí a nábytku na bocích

400 mm

Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních
konstrukcí a nábytku před dvířky

800 mm

Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních
konstrukcí a nábytku za spotřebičem

400 mm

Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna
vpředu

300 mm

Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna
na bocích

100 mm

Hmotnost topidla bez příslušenství

122 kg

Záruční doba

24 měsíců

Doba dodání

Podle dostupnosti na www.thorma.cz

Dodávané příslušenství

rukavice; návod

Detailní popis

Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s
kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.
Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství
skladem, jsou expedována ten samý den.

Krbová kamna 11,5 kW Bilbao - šířka kamen 770 mm, kouřovod 150 mm, vytápěný prostor 120 až 220 m3
- velmi výkonná krbová kamna

Charakteristika krbových kamen BILBAO
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ocelová krbová kamna s moderním designem na šířku
praktická odvětrávaná rukojeť - můžete přikládat bez obavy z popálení
sklo za masívními dvířky
pohledová strana široká 770 mm
vyzdívka vermikulit
rošt, popelník
regulace jedním ovládacím prvkem
vícestupňové spalování
externí přívod vzduchu DN 100 mm
Hrdlo kouřovodu DN 150
Doporučený komín - třísložkový DN 150 o účinné délce nad 5 metrů
několik typů stojanů, nebo verze bez stojanu
vysoký výkon kamen
velmi rychlá akcelerace po zatopení
boční krycí plechy je možné nahradit individuálně keramikou

Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.

Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými
karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva Aqua-Heat
Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní
doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí
●
●
●

Tepelná odolnost do 600°C
100%-ně vodouředitelná
Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání

Farba Aqua-Heat je skutečné řešení na povrchovou úpravu kamen, krbových kamen, krbových
vložek, sporáků, pizza pecí, grilů a kouřovodů.

Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí.
Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků a životního prostředí a
dodávat jim spotřebiče s estetickým hořením a příjemným sálavým teplem výrobce Thorma.

Galerie

