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KA 200 L-M

Характеристики на KA 200 L-M

Технически параметри:

Технически параметри
Параметър Мин/макс
Широчина см 207
Дълбочина см 48
Височина см 108
КПД % 75
Мощност: kW 13/7
O димоотвод см 20
Tегло: кг 130
Отопляема площ куб. м. 0

Цени

Продукт  Количество Цена
 KA 200 L-M  1 бр.  Попитайте 
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Описание на KA 200 L-M

МОДЕЛ КА 90, 130 и 200 :

Газова камина за вграждане, налична в модели с големина 90 cm, 130 cm. и 200 cm.
-Видима площ на пламъка за модел 90 - L 836 mm X H 320 mm.
-Видима площ на пламъка за модел 130 - L 1369 X H 320 mm.
-Видима площ на пламъка за модел 200 - L 1920 X H 380 mm.
Създава стилна атмосфера и уют с изглед на пламъка като на широк кино екран.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА :

1. СИГУРНОСТТА НА ПЪРВО МЯСТО :

- Въздухът за горенето са взима отвън, така че качеството на въздуха в помещението не се
променя
- Камините на газ са подходящи и за спални помещения ( да се вземе предвид местното
законодателство)

2. ЯПОНСКО КЕРАМИЧНО, ТЕРМОУСТОЙЧИВО СТЪКЛО.

3. СЪЗДАВА СТИЛНА АТМОСФЕРА И УЮТ С КРАСИВ ИЗГЛЕД НА ПЛАМЪКА :

-Затворена горивна камера.
-Стандартно оборудвана с корпус за насочване на потока от топъл въздух.
-Проектирана и произведена в Италия.
-Моделите са с естествена тяга и коаксиална димоотводна система.
-Изключително иновативна технология в света на газовите камини, която предлага отлични
резултати.
-"Специалната" опция изкуствени дърва или камъчета ще ви позволи да имате същия ефект като
при традиционната камина, но с голям предимство: НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА ГИ ПРОМЕНЯТЕ!
Може да разчитате на сигурността на професионално създадената газова камина, която предлага
отлични резултати :
-двойна въздушна канализационна система.
-за вашата сигурност не изчерпва кислорода в помещението
-предотвратява навлизането на дим в помещението
-гарантиране на желаната топлина и максимален комфорт.

4. МАКСИМАЛНО УДОБСТВО :

• Дистанционно управление с LCD дисплей за настройка на стайната температура и
интензивността на плaмъка. Позволява ръчно управление на функционалността и day/night
таймера.
• Без губене на време: всичко което трябва да направите е да натиснете един бутон. Можете да се
насладите на красотата на пламъка, като запалите огнището с дистанционно управление.
• Регулируеми по височина крачета.
• Подвижен газов вентил с външна клапа
• Минимална поддръжка
• Лесно достъпно гориво


