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MBS THERMO MAGNUM
żeliwna kuchnia węglowa z
wymiennikiem c.o.
Cena

6 980,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu
MBS THERMO MAGNUM kuchnia węglowa z wymiennikiem c.o.

MBS THERMO MAGNUM tradycyjna żeliwna kuchnia węglowa z wymiennikiem ciepła z elementami obudowy wykonanymi z
kamienia ( boki,szuflada ), posiada duże przeszklone żeliwne drzwiczki paleniska i przestronny, także przeszklony piekarnik z
termometrem. Opalana paliwem stałym – preferowany opał: drewno liściaste i brykiety, dopuszczalny: węgiel niskokaloryczny.
Przeznaczona do zamontowania w pomieszczeniach kuchennych, służy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych o
powierzchni do 90 m.kw., przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą instalacji c.o. ( kaloryfery, bojler ) oraz
gotowania posiłków oraz pieczenia potraw w zabudowanym w niej piekarniku ze szkłem ceramicznym. W górnej części
znajduje się żeliwna płyta grzewcza z jednym krążkiem-fajerką na której gotujemy posiłki. Wokół niej w częściach przedniej i
bocznych montujemy chromowany reling będący na wyposażeniu . Kuchnia posiada duże żeliwne przeszklone drzwiczki
komory spalania - palenisko stanowi odlew żeliwny z którego dwie ściany stanowią stalowy wymiennik ciepła na dnie którego
znajduje się modułowy ruszt żeliwny. Pod komorą spalania znajdują się żeliwne drzwiczki z elementem służącym do regulacji
dopływu powietrza za którymi znajduje się emaliowany popielnik w formie prostokątnego pojemnika . Obok paleniska
zamontowany jest przestronny przeszklony piekarnik służący do pieczenia potraw wszelkiego rodzaju - pod piekarnikiem
znajduje się pokrętło do regulacji termostatycznego miarkownika ciągu i regulacji tym samym procesem spalania. W dolnej
części urządzenia znajduje się pojemna szuflada do indywidualnego wykorzystania. MBS THERMO MAGNUM posiada
możliwość odprowadzenia spalin z góry lub tyłu kuchni za pomocą żeliwnego czopucha, występują dwa warianty
odprowadzenia spalin: z lewej, bądź prawej strony kuchni.
W naszej ofercie posiadamy fabryczne rury emaliowane w kolorach kuchni: rura dymowa 1,0m, rura dymowa 0,5m,
kolano dymowe.
duże żeliwne palenisko z wymiennikiem cieplnym (wężownicą)
ładny estetyczny wygląd, obudowana naturalnym kamieniem
umożliwia gotowanie i pieczenie potraw
lewy i prawy wariant wykonania kuchni
wylot spalin z tyłu i z góry kuchni
żeliwny ruszt
Dane techniczne MBS THERMO MAGNUM
moc maksymalna, kW - 20,5
moc nominalna, kW - 15,5
moc przekazywana do wody, kW - 9,0
moc przekazywana do otoczenia, kW - 6,5
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ilość wody w kotle, l - 11
współczynnik sprawności, % - 79
średnica przyłączy hydraulicznych, cal – 1”
maksymalne ciśnienie robocze, bar - 2
rodzaj paliwa - drewno, brykiety, torf
ogrzewana powierzchnia, metry kwadratowe (m2) – do 90
maksymalna długość drewna, mm - 310
czas spalania, godz. – 2-6
zużycie opału przy mocy nominalnej, kg/h - 4,5
minimalny ciąg kominowy, Ра - 12
wymiar czopucha, mm – Ø 120-130
wymiary (wys.x szer. x gł.), nie większe niż, mm – 850 х 1070 х 655
waga, kg - 168 / 206*
*dotyczy modelu obudowanego naturalnym kamieniem
Przed planowanym zakupem prosimy o kontakt ze sklepem ( telefoniczny, bądź e-mail ) w celu ustalenia
dostępności wybranego modelu kuchni tj. strony wylotu spalin, koloru kafli , informacji dotyczących sposobu
transportu i płatności itp.
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