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MBS TREND kuchnia węglowa
emaliowana
Cena

2 200,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu
MBS TREND kuchnia węglowa emaliowana z pokrywą

MBS TREND kuchnia węglowa emaliowana z pokrywą, posiada przeszklone palenisko i piekarnik na paliwa stałe –
preferowany opał: drewno liściaste i brykiety, dopuszczalny: węgiel niskokaloryczny. Przeznaczona do zamontowania w
pomieszczeniach kuchennych, służy do gotowania posiłków oraz pieczenia potraw w zabudowanym w niej piekarniku ze
szkłem ceramicznym - ogrzewa powierzchnię do 60m kw. (dane producenta ). W górnej części znajduje się dwu-dzielna płyta
stalowa grzewcza z jednym krążkiem-fajerką na której gotujemy posiłki. Otoczona jest stalowymi elementami w kolorze
czarnym stanowiącymi ramkę - z przodu znajduje się reling.
Kuchnia posiada żeliwne, przeszklone drzwiczki komory spalania - samo palenisko zbudowane jest z kształtek szamotowych na
dnie którego znajduje się modułowy ruszt żeliwny. Pod komorą spalania znajdują się żeliwne drzwiczki popielnika z
elementem służącym do regulacji dopływu powietrza. Obok paleniska zamontowany jest przeszklony piekarnik służący do
pieczenia potraw wszelkiego rodzaju .W dolnej części urządzenia zamontowana jest pojemna szuflada do indywidualnego
wykorzystania. MBS TREND posiada możliwość odprowadzenia spalin jedynie z boku kuchni, 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 szamotowe palenisko
ładny estetyczny wygląd : dostępna w kolorze: krem,
umożliwia gotowanie i pieczenie potraw
lewy i prawy wariant wykonania kuchni
wylot spalin - z boku kuchni
żeliwny ruszt
Dane techniczne MBS TREND

moc nominalna, kW – 8
współczynnik sprawności, % - 73
rodzaj paliwa - drewno, brykiety, niskokaloryczny węgiel
ogrzewana powierzchnia, metry kwadratowe (m2) – do 60 (dane producenta)
maksymalna długość drewna, mm - 350
czas spalania, godz. – 2-6
minimalny ciąg kominowy, Ра - 12
wymiar czopucha, mm – fi 120
wymiary (wys.x szer. x gł.), nie większe niż, mm – 858 x 894 x 420
wymiary piekarnika (wys.x szer. x gł.) mm - 205 x 367 x 325
wymiary paleniska, mm - 260 x 280 x 367
waga, kg – 96,5
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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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