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03

druhý plášť (štandard)

druhý plášť (štandard)

diaľkové ovládanie (štandard)

diaľkové ovládanie (štandard)

diaľkové ovládanie s displayom
(voliteľné príslušenstvo)

diaľkové ovládanie s displayom
(voliteľné príslušenstvo)

Firenze

Venezia

plynové krbové vložky

plynové krbové vložky

Firenze

Venezia

Plynová krbová vložka 70 s rovnotlakým odvodom spalín – BALANCED FLUE

Plynová krbová vložka 90 a 130 s rovnotlakým odvodom spalín – BALANCED FLUE

Krbová vložka je určená k obostavbe.
Palivo: zemný plyn (štandard) alebo LPG (na objednávku).
Odvod spalín riešený dvojplášťovým dymovodom so vzduchovým kanálom
pre prívod vzduchu na princípe atmosferického tlaku.
Jednostranná alebo obojstranná varianta so šírkou 70 cm.
Nezávislé na dodávke elektrickej energie.

Krbová vložka je určená k obostavbe.
Palivo: zemný plyn (štandard) alebo LPG (na objednávku).
Odvod spalín riešený dvojplášťovým dymovodom so vzduchovým kanálom
pre prívod vzduchu na princípe atmosferického tlaku.
Jednostranná alebo obojstranná varianta so šírkou 90 a 130 cm.
Nezávislé na dodávke elektrickej energie.

Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
Odovzdávanie tepla do priestoru sálaním a prirodzenou konvekciou.
Sada na rozvod teplého vzduchu (nie je súčasťou dodávky).
Ekológia: trieda NOX 5 a trieda účinnosti 2.
Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoračným rámom.
Vnútorná časť v čiernom a nerezovom prevedení.
Keramické sklo s odolnosťou do 750 °C.
Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky.
Jednostranné alebo obojstranné prevedenie.

Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
Odovzdávanie tepla do priestoru sálaním a prirodzenou konvekciou.
Sada na rozvod teplého vzduchu (nie je súčasťou dodávky).
Ekológia: trieda NOX 5 a trieda účinnosti 2.
Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoračným rámom.
Vnútorná časť v čiernom a nerezovom prevedení.
Keramické sklo s odolnosťou do 750 °C.
Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky.
Jednostranné alebo obojstranné prevedenie.

Poznámka: dvojplášťový dymovod so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu o max. dĺžke 11 m. S vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.

Model

Model 70 / 70t

Obj. č. (1-stranná)
Rozmery (mm)
(šírka x výška x hĺbka)
Výkon

Model 70-V

Max. / Min. (kW)

Účinnosť
(%)

*

Priemer odvodu
spalín A (mm)
Diaľkové ovládanie

*-

Poznámka: dvojplášťový dymovod so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu o max. dĺžke 11 m. S vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.

Firenze 70t

Firenze 70

Firenze 70-V

17679

17677

17634

17678

17635

770x730x380

770x730x350

861 x886x490

7,0/3,0

7,0/3,0

7,0/3,0

80

80

80

150

150

150

štandard

štandard

štandard

Obj. č. (2-stranná)

04

forma tepla.

Možnosť inštalácie plynového ventilu až do 1 metra od vložky na obostavbu. Jednoduchý prístup
cez revízne dvierka, ktoré sú štandardným príslušenstvom pri verzii Firenze 70-V.

Model 90 / 130

Model 90-V / 130-V

Venezia 90

Venezia 130

Venezia 90-V

Venezia 130-V

Obj. č. (1-stranná)

17680

17682

17636

17638

Obj. č. (2-stranná)

17681

17683

17637

17639

Rozmery (mm)
(šírka x výška x hĺbka)

940x730x350

1480x730x350

996x788x408

1529x788x408

6,3/2,5

10,0/4,0

6,3/2,5

10,0/4,0

79

74,7

79

74,7

150

200

150

200

štandard

štandard

štandard

štandard

Model

Výkon
Max. / Min. (kW)

Účinnosť
(%)

odvodu
* Priemer
spalín A
(mm)

Diaľkové ovládanie

*-

Možnosť inštalácie plynového ventilu až do 1 metra od vložky na obostavbu. Jednoduchý prístup
cez revízne dvierka, ktoré sú štandardným príslušenstvom pri verzii Venezia 90-V a 130-V.
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druhý plášť (štandard)

druhý plášť (štandard)

diaľkové ovládanie (štandard)

diaľkové ovládanie (štandard)

diaľkové ovládanie s displayom
(voliteľné príslušenstvo)

diaľkové ovládanie s displayom
(voliteľné príslušenstvo)

Roma

Port
ofino

plynové krbové vložky

plynové krbové vložky

Roma

Portofino

Plynová krbová vložka 50 s rovnotlakým odvodom spalín – BALANCED FLUE

Plynová krbová vložka 50q s rovnotlakým odvodom spalín – BALANCED FLUE

Krbová vložka je určená k obostavbe.
Palivo: zemný plyn (štandard) alebo LPG (na objednávku).
Odvod spalín riešený dvojplášťovým dymovodom so vzduchovým kanálom
pre prívod vzduchu na princípe atmosferického tlaku.
Jednostranná alebo obojstranná varianta 50 x 150 cm.
Nezávislé na dodávke elektrickej energie.

Krbová vložka je určená k obostavbe.
Palivo: zemný plyn (štandard) alebo LPG (na objednávku).
Odvod spalín riešený dvojplášťovým dymovodom so vzduchovým kanálom
pre prívod vzduchu na princípe atmosferického tlaku.
Jednostranná alebo obojstranná varianta 50 x 50 cm.
Nezávislé na dodávke elektrickej energie.

Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
Odovzdávanie tepla do priestoru sálaním a prirodzenou konvekciou.
Sada na rozvod teplého vzduchu (nie je súčasťou dodávky).
Ekológia: trieda NOX 5 a trieda účinnosti 2.
Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoračným rámom.
Vnútorná časť v čiernom a nerezovom prevedení.
Keramické sklo s odolnosťou do 750 °C.
Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky.
Jednostranné alebo obojstranné prevedenie.

Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
Odovzdávanie tepla do priestoru sálaním a prirodzenou konvekciou.
Sada na rozvod teplého vzduchu (nie je súčasťou dodávky).
Ekológia: trieda NOX 5 a trieda účinnosti 2.
Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoračným rámom.
Vnútorná časť v čiernom a nerezovom prevedení.
Keramické sklo s odolnosťou do 750 °C.
Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky.
Jednostranné alebo obojstranné prevedenie.

Poznámka: dvojplášťový dymovod so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu o max. dĺžke 11 m. S vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.

Model

Model 50

Model

Model 50q

Portofino 50

Portofino 50-V

17686

17642

Obj. č. (1-stranná)

17684

17640

17687

17643

Obj. č. (2-stranná)

17685

17641

510x1490x350

595x1455x408

510x510x350

595x855x408

8,3/3,3

8,3/3,3

3,9/1,7

3,9/1,7

75,8

75,8

75

75

150

150

150

150

štandard

štandard

štandard

štandard

Výkon
Max. / Min. (kW)

Účinnosť
(%)

Priemer odvodu
spalín A (mm)
Diaľkové ovládanie

**

Roma 50-V

Obj. č. (1-stranná)

(šírka x výška x hĺbka)

Model 50-V

Roma 50

Poznámka: dvojplášťový dymovod so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu o max. dĺžke 11 m. S vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.

Obj. č. (2-stranná)
Rozmery (mm)
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forma tepla.

Možnosť inštalácie plynového ventilu až do 1 metra od vložky na obostavbu. Jednoduchý prístup
cez revízne dvierka, ktoré sú štandardným príslušenstvom pri verzii Roma 50-V.

Rozmery (mm)
(šírka x výška x hĺbka)

Výkon

Model 50q-V

Max. / Min. (kW)

Účinnosť
(%)

*

Priemer odvodu
spalín A (mm)
Diaľkové ovládanie

*-

Možnosť inštalácie plynového ventilu až do 1 metra od vložky na obostavbu. Jednoduchý prístup
cez revízne dvierka, ktoré sú štandardným príslušenstvom pri verzii Portofino 50q-V.
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bezdrôtový termostat (štandard)

inštalácia odvodu spalín
do podlahy

A

A1

prívod vzduchu
pre horenie
A odvod spalín
vedené
podlahou
A1

?

Torino

A1

A

B1
A

B

Torino so sklenou obostavbou - farba čierna (RAL 9005)

plynové krbové vložky volne
ˇ stojace alebo urcené
ˇ
k zabudovaniu
forma tepla.

Torino

Torino bez sklenej obostavby

A1 B

A

jednostranná, dymovod
vľavo zadný
jednostranná,
dymovod

1A

Plynová krbová vložka 70 s núteným odvodom spalín
Krbová vložka voľne stojaca alebo určená k obostavbe s núteným odvodom spalín.
Palivo: zemný plyn (štandard) alebo LPG (na objednávku).
Trieda účinnosti 1.
Vložky od firmy ITALKERO s núteným odvodom spalín Vám umožnia inštaláciu krbovej
vložky takmer kdekoľvek v priestore Vášho domova, dokonca i v priestoroch bytov
viacposchodových objektov bez nutnosti mať prístup ku klasickému komínu.
Inštaláciu odvodu spalín je možné inštalovať do podlahy, do steny alebo cez strop.

Poznámka: Dĺžka odvodu spalín v najoptimálnejšej verzii max. 10m. Priemer dymovodu 54 mm.
Model 70

Obj. č. (1-stranná)

17665

17667

17669

Obj. č. (biela RAL9016)

Obj. č. (2-stranná)

17666

17668

17670

Obj. č. (čierna RAL9005)

810x1262x430

810x1262x430

810x1262x430

Výkon
Max. / Min. (kW)

Účinnosť

Model 70-I

(šírka x výška x hĺbka)
Model 70-P

7,0/3,0

7,0/3,0

7,0/3,0

A

88,6

88,6

Priemer odvodu
spalín A (mm)

54

54

54

Čelný panel

nie

biele sklo (RAL9016)

čierne sklo (RAL9005)

áno

áno

áno

Bezdrôtový termostat

A

A1
1C

B
C

Model 70-W

Výkon
Účinnosť

B1
A
C1
C
Priemer odvodu

1A

obojstranná, dymovod cez podlahu
B1
C

C1

C1

Torino 70-P

Torino 70-W

17671

17673

17675

17672

17674

17676

1037x1245x450

1037x1245x450

1037x1245x450

7,0/3,0

7,0/3,0

88,6

(%)

A1

A1

B88,6

B188,6

54

54

54

obojstranné, priestorové

obojstranné, pri stenu

jednostranná

áno

áno

áno

spalín A (mm)

Bezdrôtový termostat

A1

B1

7,0/3,0

Max. / Min. (kW)

Prevedenie

A1 C1
B

A1

C

Rozmery (mm)

88,6

(%)
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Torino 70-I

Torino 70-200

(šírka x výška x hĺbka)

obojstranná, dymovod cez podlahu

A1
1B
C B1
Model s obostavbou
C

Torino 70-300

Rozmery (mm)

Čelný panel

A
1B C1
B

C

Torino 70

Model

A

Torino so sklenou obostavbou
B1
1A
B A1 C1
B
jednostranná,
vľavo zadný
1Ajednostranná,
A Cdymovod
obojstranná,
dymovod
B dymovod bočný

B

Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
Odovzdávanie tepla nútenou konvekciou, sálaním a prirodzenou konvekciou.
Sada na rozvod teplého vzduchu (nie je súčasťou dodávky).
Ekológia: trieda NOX 5 a trieda účinnosti 1.
Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoračným rámom.
Vnútorná časť v čiernom a nerezovom prevedení.
Keramické sklo s odolnosťou do 750 °C.
Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky.
Jednostranné alebo obojstranné prevedenie.

B1
A C

obojstranná, dymovod bočný

A1

1A

A

A1
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bezdrôtový termostat (štandard)

inštalácia odvodu spalín
do podlahy

A

Milano

A1

A

A1

B1
A

B

A1

prívod vzduchu
pre horenie
A odvod spalín
vedené podlahou

?

Milano 130-I so sklenou obostavbou - farba biela (RAL 9016)

plynové krbové vložky volne
ˇ stojace alebo urcené
ˇ
k zabudovaniu
forma tepla.

Milano

Plynová krbová vložka Torino bez sklenej obostavby

A1 B

A

jednostranná,
dymovod
vľavo
jednostranná,
dymovod

zadný

1A

Plynová krbová vložka 80 a 130 s núteným odvodom spalín
Krbová vložka voľne stojaca alebo určená k obostavbe s núteným odvodom spalín.
Palivo: zemný plyn (štandard) alebo LPG (na objednávku).
Trieda účinnosti 1.
Vložky od firmy ITALKERO s núteným odvodom spalín Vám umožnia inštaláciu krbovej
vložky takmer kdekoľvek v priestore Vášho domova, dokonca i v priestoroch bytov
viacposchodových objektov bez nutnosti mať prístup ku klasickému komínu.
Inštaláciu odvodu spalín je možné inštalovať do podlahy, do steny alebo cez strop.

Poznámka: Dĺžka odvodu spalín v najoptimálnejšej verzii max. 10m. Priemer dymovodu 54 mm.
Model 80

A
1B C1
B

C

A1
1B
C B1
Model s obostavbou
C

Milano 80-I

Milano 80

Milano 130

Obj. č. (1-stranná)

17649

17651

Obj. č. (biela RAL9016)

Obj. č. (2-stranná)

17650

17652

Obj. č. (čierna RAL9005)

1728x1034x341

2261x1034x341

Rozmery 80/130 (mm)
(šírka x výška x hĺbka)

5,6/4,3

9/7

89,2

90

54 (80 voliteľné prísl.)

54 (80 voliteľné prísl.)

Model

Rozmery (mm)
(šírka x výška x hĺbka)

Výkon
Max. / Min. (kW)
Model 80

Plynová krbová vložka Torino so sklenou obostavbou
B1
1A
B A1 C1
B
vľavo zadný
1A jednostranná,
A Cdymovod
obojstranná,
dymovod bočný
jednostranná,
dymovod
B

B

Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
Odovzdávanie tepla nútenou konvekciou, sálaním a prirodzenou konvekciou.
Sada na rozvod teplého vzduchu (nie je súčasťou dodávky).
Ekológia: trieda NOX 5 a trieda účinnosti 1.
Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoračným rámom.
Vnútorná časť v čiernom a nerezovom prevedení.
Keramické sklo s odolnosťou do 750 °C.
Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky.
Jednostranné alebo obojstranné prevedenie.

Účinnosť
(%)

Priemer odvodu spalín
A (mm)
Bezdrôtový termostat

Model 80-I / 130-I

Model 80-P / 130-P

A

A1
1C

B
C

Model 80-W / 130-W

áno

A

B1
A C

obojstranná, dymovod bočný

A

A1

1A

B1obojstranná, dymovod cez podlahu
C

C1

A1
C1

Milano 80/130-P

Milano 80/130-W

17653

17655

17657 / 17659

17661 / 17663

17654

17656

17658 / 17660

17662 / 17664

1480x820x370

2012x820x370

1480x820x370 /
2012x820x370

1366x820x370 /
2012x820x370

5,6/4,3

9/7

5,6/4,3 / 8,1/6,1

5,6/4,3 / 9/7

Výkon 80/130
Účinnosť

B1
A
C1
C
Priemer odvodu

89,2

(%)

A1

90

A1

B

89,2 / 90

B1

54

54

54

priestorové

priestorové

bočné

štandard

áno

áno

áno

áno

A1

1A

A

A1

89,2 / 90

54

spalín A (mm)

Bezdrôtový termostat
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B1

Milano 130-I

Max. / Min. (kW)

Prevedenie

áno

C

obojstranná, dymovod cez podlahu

A1 C1
B

11

Technický popis

krbová vložka 70t

krbová vložka 70

krbová vložka 90

krbová vložka 130

krbová vložka 50

krbová vložka 50

FIRENZE

FIRENZE

VENEZIA

VENEZIA

ROMA

PORTOFINO

Podtlaková prevádzka (atmosferický tlak).
Oceľový monoblok, čierny lak.
Tepelne odolné sklo 750 °C.
Vnútorné časti: čierny lak, nerez.
Súčasťou dodávky je diaľkový ovládač.
Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi
kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
Odovzdávanie tepla sálaním a prirodzenou
konvekciou.
Výškovo nastaviteľný podstavec.
Trieda spotrebiča C11.
Dvojplášťový komín s vnútorným priemerom
100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.
Dĺžka odvodu spalín až 11.
Účinnosť (%): 80.
Výkon (kW): 5,6.

Zemný plyn G20 (štandard)
/ LPG (na objednávku).
Trieda NOX 5.
Trieda účinnosti 2.
Max. spotreba zemného plynu
G20 (m3/h): 0,740.
Max. spotreba LPG (kg/h) 0,552.

Voliteľné príslušenstvo:
Oceľový čierny rámik predsadený, RAL 7016.
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Technický popis

Podtlaková prevádzka (atmosferický tlak).
Oceľový monoblok, čierny lak.
Tepelne odolné sklo 750 °C.
Vnútorné časti: čierny lak, nerez.
Súčasťou dodávky je diaľkový ovládač.
Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi
kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
Jednostranná alebo obojstranná varianta.
Odovzdávanie tepla sálaním a prirodzenou
konvekciou.
Výškovo nastaviteľný podstavec.
Trieda spotrebiča C11.
Dvojplášťový komín s vnútorným priemerom
100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.
Dĺžka odvodu spalín až 11.
Účinnosť (%): 75.
Výkon (kW): 5,25.

Podtlaková prevádzka (atmosferický tlak).
Oceľový monoblok, čierny lak.
Tepelne odolné sklo 750 °C.
Vnútorné časti: čierny lak, nerez.
Súčasťou dodávky je diaľkový ovládač.
Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi
kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
Jednostranná alebo obojstranná varianta.
Odovzdávanie tepla sálaním a prirodzenou
konvekciou.
Výškovo nastaviteľný podstavec.
Trieda spotrebiča C11.
Dvojplášťový komín s vnútorným priemerom
100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.
Dĺžka odvodu spalín až 11.
Účinnosť (%): 79.
Výkon (kW): 4,98.

Zemný plyn G20 (štandard)
/ LPG (na objednávku).
Trieda NOX 5.
Trieda účinnosti 2.
Max. spotreba zemného plynu
G20 (m3/h): 0,740.
Max. spotreba LPG (kg/h) 0,552.

Zemný plyn G20 (štandard)
/ LPG (na objednávku).
Trieda NOX 5.
Trieda účinnosti 2.
Max. spotreba zemného plynu
G20 (m3/h): 0,760.
Max. spotreba LPG (kg/h) 0,500.

Podtlaková prevádzka (atmosferický tlak).
Oceľový monoblok, čierny lak.
Tepelne odolné sklo 750 °C.
Vnútorné časti: čierny lak, nerez.
Súčasťou dodávky je diaľkový ovládač.
Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi
kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
Jednostranná alebo obojstranná varianta.
Odovzdávanie tepla sálaním a prirodzenou
konvekciou.
Výškovo nastaviteľný podstavec.
Trieda spotrebiča C11.
Dvojplášťový komín s vnútorným priemerom
100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.
Dĺžka odvodu spalín až 11.
Účinnosť (%): 74,7.
Výkon (kW): 7,47.

Zemný plyn G20 (štandard)
/ LPG (na objednávku).
Trieda NOX 5.
Trieda účinnosti 2.
Max. spotreba zemného plynu
G20 (m3/h): 1,060.
Max. spotreba LPG (kg/h) 0,790.

Podtlaková prevádzka (atmosferický tlak).
Oceľový monoblok, čierny lak.
Tepelne odolné sklo 750 °C.
Vnútorné časti: čierny lak, nerez.
Súčasťou dodávky je diaľkový ovládač.
Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi
kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
Jednostranná alebo obojstranná varianta.
Odovzdávanie tepla sálaním a prirodzenou
konvekciou.
Výškovo nastaviteľný podstavec.
Trieda spotrebiča C11.
Dvojplášťový komín s vnútorným priemerom
100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.
Dĺžka odvodu spalín až 11.
Účinnosť (%): 75.
Výkon (kW): 5,25.

Podtlaková prevádzka (atmosferický tlak).
Oceľový monoblok, čierny lak.
Tepelne odolné sklo 750 °C.
Vnútorné časti: čierny lak, nerez.
Súčasťou dodávky je diaľkový ovládač.
Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi
kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
Jednostranná alebo obojstranná varianta.
Odovzdávanie tepla sálaním a prirodzenou
konvekciou.
Výškovo nastaviteľný podstavec.
Trieda spotrebiča C11.
Dvojplášťový komín s vnútorným priemerom
100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.
Dĺžka odvodu spalín až 11.
Účinnosť (%): 75.
Výkon (kW): 2,96.

Zemný plyn G20 (štandard)
/ LPG (na objednávku).
Trieda NOX 5.
Trieda účinnosti 2.
Max. spotreba zemného plynu
G20 (m3/h): 0,880.
Max. spotreba LPG (kg/h) 0,650.

Zemný plyn G20 (štandard)
/ LPG (na objednávku).
Trieda NOX 5.
Trieda účinnosti 2.
Max. spotreba zemného plynu
G20 (m3/h): 0,420.
Max. spotreba LPG (kg/h) 0,310.

Voliteľné príslušenstvo:
Oceľový čierny rámik predsadený, RAL 7016.

13

diaľkové ovládanie (štandard)

Technický popis

krbová vložka 70

krbová vložka 80

krbová vložka 130

TORINO

MILANO

MILANO

Pretlaková prevádzka (nútený odvod spalín).
Oceľový monoblok, čierny lak.
Tepelne odolné sklo 750 °C.
Teplovzdušné opláštenie
Vnútorné časti: čierny lak, nerez.
Súčasťou dodávky je bezdrôtový termostat.
Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi
kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
Odovzdávanie tepla nútenou konvekciou,
sálaním a prirodzenou konvekciou.
Výškovo nastaviteľný podstavec.
Trieda spotrebiča C12.
Rúry odvodu spalín a prívodu vzduchu
sú na sebe nezávislé a oddelené,
s priemerom 54 mm.
Dĺžka odvodu spalín až 15.
Účinnosť (%): 86.
Výkon (kW): 6,02.
Možnosť vedenia odvodu spalín podlahou

Pretlaková prevádzka (nútený odvod spalín).
Oceľový monoblok, čierny lak.
Tepelne odolné sklo 750 °C.
Teplovzdušné opláštenie
Vnútorné časti: čierny lak, nerez.
Súčasťou dodávky je bezdrôtový termostat.
Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi
kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
Odovzdávanie tepla nútenou konvekciou,
sálaním a prirodzenou konvekciou.
Výškovo nastaviteľný podstavec.
Trieda spotrebiča C12.
Rúry odvodu spalín a prívodu vzduchu
sú na sebe nezávislé a oddelené,
s priemerom 54 mm.
Dĺžka odvodu spalín až 15.
Účinnosť (%): 90,2.
Výkon (kW): 5,05.
Možnosť vedenia odvodu spalín podlahou

Pretlaková prevádzka (nútený odvod spalín).
Oceľový monoblok, čierny lak.
Tepelne odolné sklo 750 °C.
Teplovzdušné opláštenie
Vnútorné časti: čierny lak, nerez.
Súčasťou dodávky je bezdrôtový termostat.
Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi
kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
Odovzdávanie tepla nútenou konvekciou,
sálaním a prirodzenou konvekciou.
Výškovo nastaviteľný podstavec.
Trieda spotrebiča C12.
Rúry odvodu spalín a prívodu vzduchu
sú na sebe nezávislé a oddelené,
s priemerom 54 mm.
Dĺžka odvodu spalín až 15.
Účinnosť (%): 90,1.
Výkon (kW): 8,11.
Možnosť vedenia odvodu spalín podlahou

Zemný plyn G20 (štandard)
/ LPG (na objednávku).
Trieda NOX 5.
Trieda účinnosti 1.
Max. spotreba zemného plynu
G20 (m3/h): 0,740.
Max. spotreba LPG (kg/h) 0,550.

Zemný plyn G20 (štandard)
/ LPG (na objednávku).
Trieda NOX 5.
Trieda účinnosti 1.
Max. spotreba zemného plynu
G20 (m3/h): 0,592.
Max. spotreba LPG (kg/h) 0,435.

Zemný plyn G20 (štandard)
/ LPG (na objednávku).
Trieda NOX 5.
Trieda účinnosti 1.
Max. spotreba zemného plynu
G20 (m3/h): 0,952.
Max. spotreba LPG (kg/h) 0,689.

Voliteľné príslušenstvo:
Sklená obostavba.
Sklený čelný panel (vložky na zabudovanie)
Rúry, kolená a ukončovanie diely
s priemerom 54 mm.
Mriežky.
Nadstavec pre rozvod teplého vzduchu.

Voliteľné príslušenstvo:
Sklená obostavba.
Sklený čelný panel (vložky na zabudovanie)
Rúry, kolená a ukončovanie diely
s priemerom 54 mm.
Mriežky.
Nadstavec pre rozvod teplého vzduchu.

Voliteľné príslušenstvo:

Focus
plynové ohnisko

Focus
Máte otvorený krb a nechce sa vám pripravovať drevo a neustále striehnuť na to aby vám nevyhaslo?
Ideálnym riešením je plynové ohnisko do krbu. Pohľad na výrazné plamene v klasickom krbe vám
dajú ten správny pocit domácej pohody. Regulácia plameňa (min / max). Palivo: Zemný plyn G20 (štandard)
/ LPG (na objednávku).

Sklená obostavba.
Sklený čelný panel (vložky na zabudovanie)
Rúry, kolená a ukončovanie diely
s priemerom 54 mm.
Mriežky.
Nadstavec pre rozvod teplého vzduchu.

Model

Focus 50

Focus 70

Focus 90

Focus 130

Obj. č.

17688

17689

17690

17691

373x140x296

506x140x296

774x140x296

1307x140x296

8,3/3,3

10,0/4,0

10,0/4,0

12,0/5,0

štandard

štandard

štandard

štandard

Rozmery (mm)
(šírka x výška x hĺbka)

Výkon
Max. / Min. (kW)

Diaľkové ovládanie

Focus 50

14

forma tepla.

Focus 70

Focus 90

Focus 130

15

Mirror flame s dekoračným
rámikom (voliteľné príslušenstvo)

ˇ PRíSlušenstvo pre plynové krbové vložky italkero
Volitelné
Obj. č.

Sada dekoračných polienok:
- pre plynové krbové vložky FIRENZE 70/70t, FOCUS 50/70, TORINO 70
- pre plynové krbové vložky VENEZIA 90 a MILANO 80
- pre plynové krbové vložky VENEZIA 130, FOCUS 90/130, MILANO 130
- pre plynovú krbovú vložku ROMA 50
- pre plynovú krbovú vložku PORTOFINO 50

17693
17568
17695
17696
17697

Sada dekoračných kamienkov:
- pre plynové krbové vložky FIRENZE 70/70t, VENEZIA 90, FOCUS

70/90, TORINO 70, MILANO 80
- pre plynové krbové vložky VENEZIA 130, FOCUS 130, MILANO 130
- pre plynové krbové vložky ROMA 50, PORTOFINO 50, FOCUS 50

17569
17699
17700







diaľkové ovládanie (štandard)

Príslušenstvo









Diaľkový ovládač s displejom a časovačom pre plynové krbové vložky
FIRENZE, VENEZIA, ROMA, PORTOFINO a MIRROR FLAME



17701









diaľkové ovládanie s displayom
(voliteľné príslušenstvo)







Vonkajšia mriežka (farba biela RAL 9002) pre plynové krbové vložky
FIRENZE, VENEZIA, ROMA a PORTOFINO

17702











Mirror Flame
plynová krbová vložka za zrkadlom

 




Mirror Flame



 
 












 

Čierny
predsadený
rámik pre plynové krbové vložky
 oceľový

 








FIRENZE
70 a FIRENZE
70t








































Krbová vložka je určená k obostavbe.
Palivo: zemný plyn (spotr. 0,656 m3/h, štandard) alebo LPG (spotr. 0,264 kg/h, na objednávku).
Odvod spalín riešený dvojplášťovým dymovodom so vzduchovým kanálom
pre prívod vzduchu na princípe atmosferického tlaku.
Tri stupne nastavenia plameňa: (Min, Med, Max).













17706





Plynová krbová vložka šírky len cm 38 s rovnotlakým odvodom spalín – BALANCED FLUE
Elegantné štíhle zrkadlo zmizne keď začne horieť plameň.
Vytvorí romantickú atmosféru výrazným úzkym plameňom (výška plameňa až 120 cm).

17703
17704
17705

















Rozvádzač horúceho vzduchu pre:
- 1 flex. hadicu Ø 130 mm pre plynové krbové vložky
- 2 flex. hadice Ø 130 mm pre plynové krbové vložky

- 3 flex. hadice Ø 130 mm pre
plynové krbové vložky

Sada pre dopojenie na plynový ventil (3/8”) pre plynové krbové vložky

17707

Sieťový adaptér pre plynové krbové vložky

17708

Sada pre inštaláciu bez mriežok v rovine so stenou:
- pre plynovú krbovú vložku Firenze 70
- pre plynovú krbovú vložku Venezia 90
- pre plynovú krbovú vložku Venezia 130
- pre plynovú krbovú vložku Portofino 50
- pre plynovú krbovú vložku Roma 50

17709
17710
17711
17712
17713

Ochranný prestup drevenou stenou Ø 54 (rúra L=500 mm a Ø128 mm)
pre plynové krbové vložky s núteným odvodom spalín

17714

Montážna sada pre rozdelené nasávacie a výfukové potrubie
pre plynové krbové vložky s núteným odvodom spalín

17715



Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
Odovzdávanie tepla do priestoru sálaním a prirodzenou konvekciou.
Ekológia: trieda NOX 4 a trieda účinnosti 2.
Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoračným rámom.
Vnútorná časť v čiernom prevedení.
Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky.
Poznámka: dvojplášťový dymovod so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu o max. dĺžke 11 m. S vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.

Model

Mirror Flame 30

Dekoračný rámik pre Mirror Flame 30

Obj. č.

17644

17692

380x2138x346

481x2184x35

(šírka x výška x hĺbka)

Výkon
Max. / Min. (kW)

Účinnosť
(%)

Priemer odvodu
spalín A (mm)
Diaľkové ovládanie

7,0/2,5
70


Rozmery (mm)

150
štandard

Zrkadlové sklo
osadené do dekor. rámika
a zapustené do steny


Zrkadlové sklo
s predsadením 3 cm

16

17

bezdrôtový termostat (štandard)

možnosti inštalácie kachlí

bezdrôtový termostat (štandard)

?

inštalácia kachlí pri stenu

prívod vzduchu
pre horenie
A odvod spalín
vedené podlahou

inštalácia kachlí do priestoru

Fiamella

Faro

plynové kachle

plynové kachle

Fiamella

Faro

Hra plameňov

Hra plameňov

Plápolajúce plamene vo vnútri skleného valca.
Alternatívna náhrada za peletové kachle. Jednoduchšia obsluha, nižšia hlučnosť.
Možnosť objednať mnoho doplnkov, ktoré uspokoja aj tie najvyššie nároky zákazníka.

Plápolajúce plamene vo vnútri skleného valca.
Alternatívna náhrada za peletové kachle. Jednoduchšia obsluha, nižšia hlučnosť.
Možnosť objednať mnoho doplnkov, ktoré uspokoja aj tie najvyššie nároky zákazníka.
Jednoduchá a rýchla inštalácia pri stene alebo do priestoru.
Rovnomerná distribúcia tepla do priestoru.
Ekológia: trieda NOX 4 a trieda účinnosti 1. Jedno z najlepších hodnotení účinnosti.
Jednoduché ovládanie pomocou malého ovládacieho panelu.
Bezdrôtový termostat na stenu.
Inštalácia pri stene alebo do priestoru.
Palivo: zemný plyn (spotreba 0,587 m3/h, štandard)
alebo LPG (spotreba 0,511 kg/h, na objednávku).

Poznámka: Dĺžka odvodu spalín v najoptimálnejšej verzii max. 15m. Priemer dymovodu 54 mm.

Fiamella

Obj. č.

17645

Rozmery (mm)
(šírka x výška x hĺbka)

Výkon
Max. / Min. (kW)

Účinnosť
(%)

542x1070x351

542

Priemer odvodu
spalín A (mm)

54

Bezdrôtový
termostat

áno

Model

Rozmery (mm)

4,5/3,4
88

Poznámka: Dĺžka odvodu spalín v najoptimálnejšej verzii max. 15m. Priemer dymovodu 54 mm.

Obj. č. (čierny panel RAL9005)
Obj. č. (biely panel RAL9002)
Obj. č. (strieborný panel)

1070

Model

351

(šírka x výška x hĺbka)

Výkon
Alternatívne možnosti inštalácie

Max. / Min. (kW)

Účinnosť
(%)

310

Faro
17646
17647
17648
680x2157x312

680

2160

Jednoduchá a rýchla inštalácia pri stene alebo do rohu miestnosti.
Rovnomerná distribúcia tepla do priestoru.
Ekológia: trieda NOX 4 a trieda účinnosti 1. Jedno z najlepších hodnotení účinnosti.
Jednoduché ovládanie pomocou malého ovládacieho panelu.
Bezdrôtový termostat na stenu.
Inštalácia pri stene alebo do priestoru.
Palivo: zemný plyn (spotreba 0,407 m3/h, štandard) alebo LPG
(spotreba 0,354 kg/h, na objednávku).

18

forma tepla.

5,9/4,3
90,7

Priemer odvodu spalín A (mm)

54

Bezdrôtový
termostat

áno

Alternatívne možnosti inštalácie

19

diaľkové ovládanie (model Falo/Dolce Vita 12t)
Obj.č.: 17564

manuálne ovládanie (model Falo 12m)
plameň v sklenej trubici

kolieska pre prepravnú verziu
(voliteľné príslušenstvo)

Falo

exkluzívne terasové ohrievace
ˇ
forma tepla.

Falo

650
Obj. č. (kataforézna štrukt.)
Obj. č. (leštená nerez)
Rozmery (mm)
(šírka x výška x hĺbka)
Výkon
nominálny (kW)

Hmotnosť
(kg)

Terasový ohrievač určený na vonkajšie použitie.
Štýlový dizajn.
2 základné modely: s manuálnym alebo diaľkovým ovládaním.
Osvetlenie a ohrievač v jednom.
Kolieska pre prenosnú verziu (voliteľné príslušenstvo).
Pás pre upevnenie fľaše s LPG.
Palivo: LPG (spotreba 0,872 kg/h, štandard)
alebo zemný plyn (spotreba 1,140 m3/h, na objednávku).
Manuálne alebo diaľkové ovládanie.

Priestor pre plynovú
fľašu (mm)
Ovládanie
Príslušenstvo
(štandard)

Príslušenstvo
(voliteľné)

Falo 12m

Falo 12t

17727
17729

17728
17730

650x2380x650

648x2380x648

12

12

29

30

705

665

manuál

diaľkové

*

705

Model

2380

Pre svoj zvláštny spôsob funkcie priamym vyžarovaním a odrazom umožňuje tento terasový ohrievač vyhriať plochu cca 20-25 m2, pochopiteľne v priestoroch s dobrým prúdením
čerstvého vzduchu, ako sú terasy, pergoly, reštaurácie, bary a inštalácie pod šírym nebom
(záhrady, chodníky a pod.). Terasový ohrievač má veľmi jednoduché použitie, je skonštruovaný v súlade s bezpečnostnými normami CE, bol testovaný, homologovaný a dozorovaný
oprávnením homologizačného úradu, ktorému už dlhú dobu zveruje výrobca prevažnú časť
svojich certifikácií v odbore plynových zariadení.

*

1 - set protišmykových gumových nôh

(17720) 2 - kávový stolík (drevená polica) (647x10x228mm)
(17721) 3 - kávový stolík veľký (polica s ALU oodperou)

- Pri použití diaľkového
ovládania je priestor
pre plynovú fľašu
len 665 mm

(800x2x490mm)

(17719) 4 - kolieska pre prenosnú verziu
(17718) 5 -veľká strieška (vonkajší 62x68 cm)
(17716) 6 -DELUXE farba (ľubovolná RAL farba 3 stĺpikov konštr.)
Možnosti kombinovania pultov

Príslušenstvo
1

min 0,5 m
3

min 1 m

20

2

4

5

max 3 m
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konferenčný stolík
(voliteľné príslušenstvo)

Dolce Vit
a

Zaistenie plynovej fľaše
pomocou popruhov

LED osvetlenie
(voliteľné príslušenstvo)

vozík na prepravu ohrievača

exkluzívne terasové ohrievace
ˇ

forma tepla.

Dolce Vita
Obj. č. (galvanizovaná p.ú.)
Obj. č. (leštená nerez)
Rozmery (mm)
(šírka x výška x hĺbka)
Výkon
Max. / Min. (kW)

Hmotnosť
(kg)

Priestor pre plynovú
fľašu (mm)
Ovládanie
Príslušenstvo
(štandard)

Príslušenstvo
(voliteľné)

Dolce Vita 12m

Dolce Vita 12t

17731
17733

17563
17734

560x2280x560

560x2280x560

12

12

27

28

750

721

manuál

diaľkové

560

*

- Pri použití diaľkového
ovládania je priestor
pre plynovú fľašu
len 721 mm

*

750

Terasový ohrievač určený na vonkajšie použitie.
Dizajn Francisca Gomeza Paza.
2 základné modely: s manuálnym alebo diaľkovým ovládaním.
Osvetlenie a ohrievač v jednom.
Konferenčný stolík (voliteľné príslušenstvo).
Súčasťou balenia je vozík na presúvanie ohrievača.
Set LED osvetlenia s batériou (voliteľné príslušenstvo).
Pás pre upevnenie fľaše s LPG.
Palivo: LPG (spotreba 0,872 kg/h, štandard)
alebo zemný plyn (spotreba 1,140 m3/h, na objednávku).
Manuálne alebo diaľkové ovládanie.

Model

2280

Najnovší model záhradného terasového ohrievača v dizajne Francisca Gomeza Paza.
K osvedčenému dizajnu svojho predchodcu Falo pridal moderný a inovatívny dizajn, ktorý
robí ohrievač jedinečným unikátom na terase či záhrade. Vďaka tomu je schopný splniť
požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov. Plameň uzavretý v sklenej trubici navodzuje
príjemné pocity a vyžaruje teplé blikajúce svetlo. Dolce Vita je elegantný a praktický ohrievač
a svietidlo zároveň, ktorý na akomkoľvek mieste vytvorí jedinečnú atmosféru. Dolce Vita
je ideálny pre záhradné terasy, alebo otvorené reštaurácie a kaviarne. Ohrievač sa vyznačuje
jednoduchým ovládaním, pútavý dizajnom a vysokou úrovňou bezpečnosti pri používaní
(ochrana proti úniku plynu). Plameň uzavretý v sklenej trubici účinne presvetlí a zohreje
priestor o ploche 25 metrov štvorcových.

(17725) 1 - vozík na presúvanie svietidla
(17565) 2 - kávový stolík (vonkajší Ø 80 cm)
(17723) 3 - sada LED osvetlenia (Led svetlá, batéria, nabíjačka)
(17724) 4 - náhradná batéria
(17726) 5 - veľká strieška (vonkajší Ø 75 cm)
Príslušenstvo
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MILANO
plynovÁ krbOVÁ VLOŽKA s odťahom

forma tepla.

MADE IN ITALKERO

Váš predajca:
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