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Shporet elektrike dhe të kombinuara

Kaldaja

Aksesorë

Produktet në këtë katalog, që përfshijnë fjalën                  në emrin e tyre ose kanë simbolin përkatës
 përmbushin kërkesat e Direktivës së Ekodizajnit lidhur me shkallën e efikasitetit, nivelin e ndotjes së ajrit, 

si edhe me zvogëlimin e konsumit të energjisë dhe ndikimeve negative në mjedis



Alpha-Plam ka teknologji të përparuar, salla dhe magazina, të cilat mundësojnë 
prodhimin vjetor të më shumë se 180,000 njësive. Makineritë bashkëkohore nga 
prodhues të mirënjohur evropianë dhe botërorë janë pjesë e pajisjeve që kon-
tribuojnë në cilësinë e lartë të produkteve tona. Fabrika mbulon mbi 70.000 m² 
dhe punëson aktualisht mbi 1.000 punëtorë.

Portofoli i “Alpha-Plam” përbëhet nga:
1) Shporet, Stufa dhe kaldaja me pelet
2) Kaldaja me dru
3) Shporet me dru
4) Stufa dhe Kamin me dru
5) Shporet, kaldaja dhe kamin për ngrohje qendrore
6) Shporet elektrik dhe të kombinuara me gaz
7) Produkte me gaz
8) Marka premiumCalux

Rreth nesh

• Nr. 1 në Evropë për prodhimin e shporetëve me dru
• Ndër 5 prodhuesit më të mëdhenj të elementeve ngrohëse në Evropë
• Një nga prodhuesit e rrallë që ofrojnë 4 lloje të mbrojtjes së sipërfaqes
• Eksporte në më shumë se 40 vende në mbarë botën
• 70% e shitjeve totale kryhen në tregjet e huaja

Faktet kryesore

Historiku

Alfa-Plam ndërmerr një hap 
strategjik, duke blerë markën 
italiane “Calux”, portofoli i së 
cilës është bërë pjesë e markës 
“Alfa-Plam”. 

2015

2012

Arrihet prodhimi rekord 
prej 185.000 njësive. 2017

1980

Një nga aksionarët mban shu-
micën e aksioneve të kompanisë 

“Alfa-Plam”, e cila ndryshon 
filozofinë e vet të biznesit, 

prodhimit dhe shitjes.

Bashkohen të dyja kompanitë 
nën emrin “MIV-MetalnaIndus-

trijaVranje”.

Kompania zejtare Metalac është 
themeluar në Vranje. 1948

Kompanisë i jepet emri i 
tanishëm “Alfa-Plam”.

1990

Në afërsi të kompanisë “Meta-
lac”, vihet gurthemeli i fabrikës 
së paketimeve dhe pajisjeve 
metalike “Alfa”.

1962
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timet e reduktuara të CO2. Në fakt, emetimet e CO2 të prodhuara 
gjatë djegies janë të barabarta me sasinë e këtij gazi të absorbuar 
gjatë ciklit jetësor të bimëve, domethënë efektet për atmosferën 
janë të papërfillshme.

Sipas gjendjes agregate, biomasa mund të jetë: e lëngshme, e 
gaztë ose e ngurtë. Si burim energjie, biomasa mund të përdoret në 
mënyrë te drejtpërdrejtë ose të shndërrohet në një produkt energje-
tik tjetër, siç është biokarburanti.

Peletat janë mënyra më moderne për të përdorur energjinë prej 
biomase. Thelbësisht, peletat janë mbetjet e industrisë së përpun-
imit të drurit, të cilët përpunohen nën presion të lartë. Një kilogram 
peleta liron rreth 5 kWh energji ngrohëse. Sasia e energjisë së 
prodhuar nga djegia e 2 kg peleta është e barabartë me energjinë 
e prodhuar nga 1 l vaj. Përveç kursimeve të energjisë, peletat janë 
gjithashtu një lëndë e parë ekologjikisht miqësore. Djegia e peletave 
prodhon 1% të hirit dhe të njëjtën sasi të CO2 që druri e ka përdorur 
gjatë ciklit të tij biologjik. Për cilën arsye peletat konsiderohen si një 
transportues neutral i CO2?

Efekti i serrës dhe ngrohja globale mund të shkaktojnë pasoja fa-
tale për jetën në Tokë. Ndryshimet klimatike çojnë në ndryshime në 
florën dhe faunën dhe rrjedhimisht në çrregullime serioze në  tëre 
zinxhirin ushqimor. Shkrirja e akullnajave do të shkaktojë rritjen e 
nivelit të detit në botë, si edhe përmbytje në zona, ku jeton afër-
sisht një e tretë e popullsisë së botës. Konsiderohet se rritja e kon-
centrimi të dioksidit të karbonit (CO2) në atmosferë ndikon më së 
shumti në ngrohjen globale, deri në 50 - 55%.

Arsyet kryesore të rritjes së koncentrimit të këtij gazi në atmos-
ferë janë përdorimi i lëndëve djegëse fosile (thëngjilli dhe gazi) 
dhe prerja e pyjeve. Për këtë arsye, duhet të zëvendësojmë lëndët 
djegëse fosile me karburante të tjera me emetime të reduktuara të 
CO2. Biomasa është një burim i ripërtëritshëm i energjisë, i njohur 
si një alternativë për lëndët djegëse fosile.

Biomasa përbëhet nga mbetje kulturash bimore dhe materiale bi-
ologjike të tjera. Avantazhet e përdorimit të biomasës reflektohen 
jo vetëm në ripërsëritshmërinë dhe qëndrueshmërinë e këtij lloji 
karburanti, por edhe në mungesën e substancave toksike dhe eme-

E zvogëlojmë ngrohjen globale, duke përdorur biokarburante!

Produktet me peleta përfaqësojnë zgjidhjen më miqësore me 
mjedisin, më efikase dhe më të përsosur nga pikëpamja teknike. 
Në rast të elementeve ngrohëse që përdorin peleta si karburant, 
të gjitha proceset e punës janë automatike (ndezja, djegia, fikja) 
dhe rregullohen me pajisjet elektronike moderne që janë të 
integruara në produkt. Në këtë mënyrë, mundësohet një shkallë e 
lartë shfrytëzimi, sigurohet djegia është e plotë e karburantit dhe 
temperatura mbahet e qëndrueshme, kështu që humbjet e energjisë 
janë minimale.

Në vetë elementin ngrohës, ka një ekran, me të cilin futen 
parametrat e dëshiruar dhe monitorohet tërë procesi i funksionimit 
të elementit ngrohës. Programimi i elementit ngrohës bëhet në baza 
javore (koha e ndezjes, koha e fikjes, temperatura e dhomës). Një 
avantazh tjetër është mundësia për të instaluar modulin e kontrollit 
me anë të një aplikacioni celular, kështu që ju mund të përdorni 
sistemin e ngrohjes edhe kur nuk jeni në shtëpi.

Peletat tërhiqen automatikisht nga depozita dhe transportohet 
deri në dhomën e djegies me anë të motorit me reduktor dhe një 
transportuesi me formë kërmilli. Peletat ndizen me ajër të nxehur 
me anë të një ngrohësi. Ajri i nxehur futet në dhomën e djegies me 
anë të një ventilatori, i cili shkarkon njëkohësisht gazrat e djegies 
në atmosferë përmes tubave dhe oxhakut. Me të njëjtin ventilator 
thithet ajri nga dhoma (ku duhet të ketë një hapje ajrosëse) përmes 
tubit për thithjen e ajrit. Funksionimi i ventilatorit është i heshtur.

Përparësitë themelore të ngrohjes me peleta janë:
• Sistem automatik që siguron rehati të plotë të funksionimit dhe 
mirëmbajtjes.
• Efikasiteti i lartë mundëson kursimin e energjisë dhe parandalon 
ndotjen e mjedisit.
• Emetimi i ulët i gazrave të dëmshëm dhe sasia minimale e hirit si 
pasojë e karakteristikave të karburantit dhe efikasitetit të lartë në 
tërë sistemin.
• Transportimi dhe magazinimi i lehtë i karburantit.

Pse të ngrohemi veten me peleta?



PELETA





Kompania Alfa-Plam është e angazhuar në prodhimin e kalda-
jave dhe stufave me pelet që nga viti 2009. Në këtë periudhë dh-
jetëvjeçare, kemi zhvilluar modele të ndryshme të kaldajave, të 
cilat dallohen për cilësinë dhe dizajnin. Me dëshirë për të përm-
bushur kërkesat individuale të klientëve tanë, kemi prodhuar disa 
modele të kaldajave Luca me ngjyra të ndryshme dhe kategori të 
ndryshme çmimesh.
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bezh e kuqe e zezë * karakteristikat teknike - faqe 14

8

Stufë me peleta ka një dizajn elegant dhe është e dis-
ponueshme në disa ngjyra. Ajo përfaqëson zgjidhjen e për-
sosur për ngrohjen e njësive të vogla banimi, me anë të një 
ventilatori të integruar.

8 133 51 85
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Avantazhet
• Programimi javor i punës së kaldajës me 5 nivele fuqie.
• Termostate të integruara sigurie për një përdorim më të sigurt.
• Ventilator me nivel të ulët zhurme.
• Finiturë me cilësi të lartë.

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Ventilatori për gazrat e djegies
Motori i reduktorit
Transportuesi në formë kërmilli
Sonda e temperaturës së ambientit
Sonda e temperaturës së gazrave
Ndezësi
Dhoma e djegies
Rezervuari i peletave (kg)

9



EN 14785

Kaldaja me peleta që ofron raportin më të mirë midis cilësisë dhe 
çmimit. E përshtatshme për ngrohjen e njësive të vogla banimi. 
Një avantazh i veçantë është fryrja e ajrit të ngrohtë në ambiente 
me anë të një ventilatori të integruar.

e argjendtë e kuqe

10
8 133 51 85

* karakteristikat teknike - faqe 14



Stufa me peleta ka një dizajn modern dhe përmasa kompakte 
dhe është e disponueshme në disa ngjyra. Dhoma e djegies 
posaçërisht e projektuar mundëson ngrohjen e ambienteve nga 
rrjedha natyrore e ajrit të nxehtë, pa nevojë të një ventilatori 
shtese. Vatra është e pajisur me vermikulit, i cili lehtëson eme-
timin e nxehtësisë.

• Kontrollimi nga largësia me anë të aplikacionit Android dhe 
iOS (opsional).

8 133 51 85

* karakteristikat teknike - faqe 14 e argjendtë e kuqe bojë bronzi

11



bojë bronzi

Kjo stufe me pelet, me cilësi të lartë dhe dizajn modern, është 
e përshtatshme për nevojat e stilit urban të jetesës. Përdorimi 
i materialeve cilësore dhe të gjithë komponentëve të integruar 
garanton jetëgjatësinë e gjatë të produktit. Stufa është në dis-
pozicion në tri ngjyra moderne që të pajtohet plotësisht me mje-
diset bashkëkohore.

• Kontrollimi nga largësia me anë të aplikacionit Android dhe 
iOS (opsional).

e argjendtë e kuqe

12
12 200 77 91

EN 14785
BimSchV
15aBV-G
DM186-3Stars
Ecodesign

* karakteristikat teknike - faqe 14



Shporet multifunksional me pelet, me dizajn dhe cilësi të shkëlqy-
er, e cila siguron performanca të larta në përgatitjen dhe ngrohjen 
e ushqimit. Duke aplikuar zgjidhje teknologjike moderne, siguro-
het rehatia maksimale e përdorimit.

e bardhë antracit

8 133 51 86
* karakteristikat teknike - faqe 14

13



karakteristikat teknike

fuqia 8 kW 8 kW 8 kW 12 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 500 x 530 x 955 mm 500 x 530 x 955 mm 547 x 543 x 1044 mm 589 x 633 x 1109 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

konsumi i peletit min/maks. 0,82 / 2,03 kg/h 0,82 / 2,03 kg/h 0,63 / 1,95 kg/h 0,9 / 2,7 kg/h

koha maksimale e punës me rezervuarin e plotë 28 h 28 h 29 h 31,10 h

kapaciteti i rezervuarit të peletit 23 kg 23 kg 20 kg 28 kg

vëllimi i ngrohjes 133 m³ 133 m³ 133 m³ 200 m³

sipërfaqja e ngrohjes 51 m² 51 m² 51 m² 77 m²

pesha neto/bruto 110 / 128 kg 110 / 128 kg 136 / 158 kg 158 / 184 kg

shkalla e efikasitetit 85 % 85 % 85 % 91 %
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hapjet për shkarkimin e tymit:    - lart,    - prapa,    - anash

Stufa

Shporetë

karakteristikat teknike

fuqia 8 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 900 x 600 x 850 mm

përmasat e furrës (Gjer. x Gjat. x Lart.) 330 x 440 x 260 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 80 mm

konsumi i peletit min/maks. 0,64 / 1,98 kg/h

koha maksimale e punës me rezervuarin e plotë 23 h

kapaciteti i rezervuarit të peletit 15 kg

vëllimi i ngrohjes 133 m³

sipërfaqja e ngrohjes 51 m²

pesha neto/bruto 141 / 163 kg

shkalla e efikasitetit 86 %

14
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E RE

Kalda me peleta për ngrohje qendrore me cilësi të shkëlqyeshme dhe 
performancë të jashtëzakonshme. Burimi më efikas për ngrohjen e 
besueshme dhe të sigurt të njësive më të mëdha banimi. Dallohet 
për rezervuarin e madh të peletit dhe metodën inovative të pastrimit 
gjysmë-automatik.
Kaldaja ka një panel inovativ kontrolli LCD-TFT me ngjyra, i cili 
është i ndjeshëm ndaj prekjes. Ekrani mund të shfaq në mënyrë 
të hollësishme dhe të gjallë komponentët individualë, si edhe 
funksionimin e motorit dhe ventilatorëve. 
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28 280-467 108-179 91

37 370-617 142-237 93

Avantazhet
• Sistem automatik për pastrimin e turbulatorëve
• Ekrani më modern LCDTouch Panel.
• Kazani i bërë prej llamarine speciale për kazanë, i izoluar termikisht me 
lesh mineral, me garanci 5-vjeçare.
• Elektronika e avancuar dhe komponentët shoqërues mundësojnë një 
proces të kontrolluar të djegies dhe adaptimin e funksionimit të kaldajës 
në varësi të cilësisë e peletave dhe fuqisë thithëse të oxhakut.
• Opsioni për të lidhur rezervuarin shtesë të peletave me senzorin e 
nivelit të peletave.
• Mundësia e ngrohjes së ujit sanitar (në kazan) dhe mundësia e lidhjes 
me sistemin e ngrohjes nën dysheme.
• Kapaciteti i madh i rezervuarit të peletave mundëson një autonomi më 
të madhe pune.
• Kontrollimi nga largësia me anë të aplikacionit Android dhe iOS (op-
sional).

Ventilatori për gazrat e djegies
Motori i reduktorit
Transportuesi në formë kërmilli
Ndezësi
Dhoma e djegies
Sonda e temperaturës së gazrave
Termostati i sigurisë
Sonda e temperaturës së ujit
Turbulatorët
Kazani
Rezervuari i peletave (kg)

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

* karakteristikat teknike - faqe 33

37 370-617 142-237 93
EN 303-5
BimSchV
15aBV-G
DM186-3Stars
Ecodesign

EN 303-5
BimSchV
15aBV-G
DM186-3Stars
EcodesignНОВО

EN 303-5
DM186-2Stars
Ecodesign

17

Ng
ro

hj
e 

qe
nd

ro
re





Në vitin 2013, Alfa-Plam ka prodhuar kaldajën e parë për ngrohje 
qendrore. Puna afatgjatë mbi këtë model është shpërblyer, duke 
marrë parasysh se kaldaja Commo ka marrë çmime të shumta për 
cilësinë dhe dizajnin e saj. Sot për sot, familja Commo përbëhet nga 
kaldaja me fuqi nga 12 deri në 37 kW. Po ashtu si modeli i parë, të 
gjitha kaldajat e kësaj serie përfaqësojnë kulme nga pikëpamja e 
dizajnit dhe funksionalitetit.

19



Kalda me pelet për ngrohje qendrore, me përmasa harmo-
nike dhe dizajn të thjeshtë, i përshtatshme për t ’u përdo-
rur si në bodrum ashtu edhe në zona banimi. Niveli i lar të 
i cilësisë së produktit.
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23 230-383 88-147 90

Avantazhet
• Izolimi termik i derës së dhomës së djegies me vermikulit, si edhe izolimi 
termik shtesë i kazanit rrisin shkallën e efikasitetit dhe fuqinë e transmet-
uar në ujë.
• Komponentët e nevojshëm për funksionimin e sistemit të ngrohjes janë 
instaluar në fabrikë.
• Termostatet e integruara të sigurisë parandalojnë mbinxehjen e ujit në 
kazan.
• Sistemet e pastrimit lehtësojnë mirëmbajtjen e kaldajës dhe mundësojnë 
funksionimin e saj të besueshëm.
• Programimi javor i punës së kaldajës në 5 nivele fuqie.
• Mundësia e ngrohjes së ujit sanitar (në kazan) dhe mundësia e lidhjes me 
sistemin e ngrohjes nën dysheme.
• Kontrollimi nga largësia me anë të aplikacionit Android dhe iOS (opsional).

Ventilatori për gazrat e djegies
Motori i reduktorit
Transportuesi në formë kërmilli
Sonda e temperaturës së ambientit
Sonda e temperaturës së gazrave
Ndezësi
Dhoma e djegies
Turbulatorët
Rezervuari i peletave (kg)
Lopatëza për pastrimin e dhomës së gazrave të djegies

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

* karakteristikat teknike - faqe 33

EN 303-5
DM186-2Stars
Ecodesign

21



Kaldaja me pelet për ngrohje qendrore me një shkallë të lartë efika-
siteti, i përshtatshëm për përdorim në ambientet e bodrumit. Niveli 
i lartë i automatizimit, me një sistem inovativ pastrimi gjysmë-au-
tomatik siguron rehati maksimale gjatë përdorimit. Mundësia e 
montimit të një rezervuari shtesë peletash për të siguruar një au-
tonomi me të madhe pune.

• Kontrollimi nga largësia me anë të aplikacionit Android dhe 
iOS (opsional).

32 320-533 123-205 90

37 370-617 142-237 90

EN 303-5
BimSchV
15aBV-G
DM186-2Stars
Ecodesign

EN 303-5
BimSchV
15aBV-G
DM186-3Stars
Ecodesign
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* karakteristikat teknike - faqe 33
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Kaldaja me pelet për ngrohje qendrore me përmasa kompakte, 
i adaptuar për nevojat e njësive banësore më të vogla. Izolimi 
termik i mirë i kazanit mundëson një efikasitet energjetik më të 
lartë, si edhe transmetimin e më shumë fuqie në ujë. Termostatet 
e integruara sigurojnë mbrojtje nga mbinxehja e ujit në kazan.

• Kontrollimi nga largësia me anë të aplikacionit Android dhe 
iOS (opsional).

EN 303-5
BimSchV
DM186-3Stars
Ecodesign

15 150-250 57-96 88

E RE

* karakteristikat teknike - faqe 33

23



* karakteristikat teknike - faqe 34

EN 14785
DM186-4Stars
Ecodesign

24

bezh e kuqe e zezë

Kaldajë me pelet për ngrohje qendrore me përmasa kompakte, e 
adaptuar për nevojat e njësive banësore më të vogla. Instalimi i 
komponentëve të fabrikuar nga prodhues me reputacion garanton 
performancën e lartë të produktit.

• Kontrollimi nga largësia me anë të aplikacionit Android dhe iOS 
(opsional).

E RE

12 120-200 46-77 97



bezh e kuqe e zezë* karakteristikat teknike - faqe 34

Kaldaja me pelet për ngrohje qendrore, me cilësi dhe dizajn të 
shkëlqyer, garanton një efikasitet jashtëzakonisht të lartë, duke 
krijuar një atmosferë të ngrohtë në shtëpinë tuaj. Në varësi të 
temperaturës së vendosur në ambiente, kaldaja rregullon au-
tomatikisht dozimin e peletave në dhomën e djegies.

• Kontrollimi nga largësia me anë të aplikacionit Android dhe 
iOS (opsional).

15 150-250 58-96 92

EN 14785
DM186-3Stars
Ecodesign

25



Kjo kaldajë me peleta për ngrohje qendrore mund të përdoret 
në dhomën e ndenjes dhe ngjyra e saj mund të pajtohet me 
enterierin. Produkti më cilësor në klasën e tij në treg. Zbulo-
ni se pse produktet nga familja Commo janë një zgjedhje e 
mençur për konsumatorët tanë.



EN 14785
DM186-4Stars
Ecodesign

574

12
25

620

Avantazhet
• Komponentët e nevojshëm për funksionimin e sistemit të 
ngrohjes janë instaluar në fabrikë.
• Termostatet e integruara të sigurisë parandalojnë mbinx-
ehjen e ujit në kazan.
• Sistemet e pastrimit lehtësojnë mirëmbajtjen e kaldajës 
dhe mundësojnë funksionimin e saj të besueshëm.
• Programimi javor i punës së kaldajës me 5 nivele fuqie 
dhe kontrollim nga largësia.
• Mundësia e ngrohjes së ujit sanitar (në kazan) dhe 
mundësia e lidhjes me sistemin e ngrohjes nën dysheme.
• Dera e vatrës prej gize dhe dhoma e djegies me shtupim 
shtesë përmirësojnë.
• Kontrollimi nga largësia me anë të aplikacionit Android 
dhe iOS (opsional).

e zezëe kuqebezh* karakteristikat teknike - faqe 34

22,5 225-375 86-144 92
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❶

❷
❹

❺

❻

❼

❽

❸

❾

❿

❶
❷

❹
❺

❻

❼
❽

❸

❾
❿

⓫

Ventilatori për gazrat e djegies
Motori i reduktorit
Transportuesi në formë kërmilli
Sonda e temperaturës së ambientit
Sonda e temperaturës së gazrave
Ndezësi
Dhoma e djegies
Turbulatorët
Rezervuari i peletave (kg)
Lopatëza për pastrimin e dhomës së gazrave të djegies

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

Ena ekspanduese
Rubineti i mbushjes dhe zbrazjes
Pompa
Presostati
Termostati i sigurisë
Kazani
Sonda e temperaturës së ujit
Ventili pa kthim
Dhoma e ajrosjes
Ventili i ajrit
Ventili i sigurisë

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
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Kaldaja me pelet për ngrohje qendrore, me dizajn modern dhe 
një sistem të përparuar për kontrollin e djegies, siguron perfor-
manca të larta të punës. Zbatimi i teknologjisë moderne i jep 
përdoruesit sigurinë maksimale gjatë përdorimit, ndërsa siste-
met shtesë të pastrimit e bëjnë shumë më të lehtë mirëmbajtjen 
e kaldajës. Produkti është në dispozicion në katër ngjyra.



27 270-450 104-173 94

23,5 228-380 95-150 94

17 170-283 65-109 93

Avantazhet
• Dera e dhomës djegëse prej gize me mbyllje hermetike të 
përmirësuar kontribuon në një efikasitet më të lartë.
• Doreza e sigurisë në derën e dhomës së djegies.
• Komponentët e nevojshëm për funksionimin e sistemit të ngro-
hjes janë instaluar në fabrikë.
• Termostatet e integruara të sigurisë parandalojnë mbinxehjen 
e ujit në kazan.
• Sistemet e pastrimit lehtësojnë mirëmbajtjen e kaldajës dhe 
mundësojnë funksionimin e saj të besueshëm.
• Programimi javor i punës së kaldajës në 5 nivele fuqie.
• Elektronika e avancuar dhe komponentët shoqërues mundëso-
jnë një proces të kontrolluar të djegies dhe adaptimin e funk-
sionimit të kaldajës në varësi të cilësisë e peletave dhe fuqisë 
thithëse të oxhakut.
• Ekrani më modern LCDTouch Panel.
• Mundësia e ngrohjes së ujit sanitar (në kazan) dhe mundësia e 
lidhjes me sistemin e ngrohjes nën dysheme.
• Kontrollimi nga largësia me anë të aplikacionit Android dhe iOS 
(opsional).

bojë kafee argjendtë e zezë bojë portokalli* karakteristikat teknike - faqe 34

EN 14785 
BimSchV
DM186-4Stars
Ecodesign

EN 14785 
BimSchV
DM186-4Stars
Ecodesign

EN 14785 
BimSchV
DM186-4Stars
Ecodesign

31
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EN 12815
EN 14785
15aBV-G
DM186-4Stars
Ecodesign

* karakteristikat teknike - faqe 34e bardhë antracit

Shporet shumëfunksional  për ngrohje qendrore, me cilësi dhe 
dizajn të shkëlqyer. Ky model është zgjedhja ideale për ata që 
duan të kombinojnë funksionalitetin, rehatinë, ekologjinë dhe 
estetikën.

• Kontrollimi nga largësia me anë të aplikacionit Android dhe 
iOS (opsional).

19,5 200-333 77-128 90



hapjet për shkarkimin e tymit:    - lart,    - prapa,    - anash

karakteristikat teknike

fuqia 37 kW 37 kW 28 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 979 x 761 x 1400 mm 979 x 761 x 1400 mm 979 x 761 x 1400 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 80 mm 80 mm 80 mm

fuqia e ngrohjes me rrezatim - - -

fuqia ngrohëse e transferuar në ujë 37 kW 37 kW 28 kW

sasia e ujit në kazan 72 l 72 l 74 l

konsumi i peletit min/maks. 2,45 / 8,27 kg/h 2,45 / 8,27 kg/h 1,7 / 6,7 kg/h

koha maksimale e punës me rezervuarin e plotë 69 h 69 h 114 h

kapaciteti i rezervuarit të peletit 170 kg 170 kg 200 kg

vëllimi i ngrohjes 370 - 617 m³ 370 - 617 m³ 280 - 467 m³

sipërfaqja e ngrohjes 142 - 237 m² 142 - 237 m² 108 - 179 m²

pesha neto/bruto 335 / 358 kg 335 / 358 kg 321 / 344 kg

shkalla e efikasitetit 93 % 93 % 91 %

Ngrohje 
qendrore
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karakteristikat teknike

fuqia 37 / 32 kW 15 kW 23 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 676 x 830 x 1506 mm 590 x 700 x 1080 mm 590 x 642 x 1222 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 100 mm 80 mm 80 mm

fuqia e ngrohjes me rrezatim - - -

fuqia ngrohëse e transferuar në ujë 37 / 32 kW 15 kW 23 kW

sasia e ujit në kazan 68 l 32 l 35,5 l

konsumi i peletit min/maks. 2,13 / 8,36 - 2,13 / 7,14 kg/h 1,03 / 3,55 kg/h 1,48 / 5,5 kg/h

koha maksimale e punës me rezervuarin e plotë 33 h 38,7 h 30 h

kapaciteti i rezervuarit të peletit 70 kg 40 kg 45 kg

vëllimi i ngrohjes 370 - 617 m³ / 320 - 533 m³ 150 - 250 m³ 230 - 383 m³

sipërfaqja e ngrohjes 142 - 237 m² / 123 - 205 m² 57 - 96 m² 88 - 147 m²

pesha neto/bruto 360 / 380 kg 215 / 235 kg 230 / 259 kg

shkalla e efikasitetit 90 % 88 % 90 %

10
80

700

590

Ngrohje 
qendrore



karakteristikat teknike

fuqia 17 kW 23,5 kW 27 kW 19,5 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 574 x 568 x 1237 mm 574 x 568 x 1237 mm 574 x 568 x 1237 mm 1100 x 600 x 850 mm

përmasat e furrës (Gjer. x Gjat. x Lart.) - - - 330 x 440 x 260 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

fuqia e ngrohjes me rrezatim 1 kW 2 kW 2 kW 4,5 kW

fuqia ngrohëse e transferuar në ujë 16 kW 21,5 kW 25 kW 15 kW

sasia e ujit në kazan 32 l 32 l 32 l 35 l

konsumi i peletit min/maks. 1,3 / 3,7 kg/h 1,8 / 5,1 kg/h 1,8 / 5,8 kg/h 1,32 / 4,75 kg/h

koha maksimale e punës me rezervuarin e plotë 35 h 25 h 25,3 h 20 h

kapaciteti i rezervuarit të peletit 45 kg 45 kg 45 kg 30 kg

vëllimi i ngrohjes 170 - 283 m³ 228 - 380 m³ 270 - 450 m³ 200 - 333 m³

sipërfaqja e ngrohjes 65 - 109 m² 95 - 150 m² 104 - 173 m² 77 - 128 m²

pesha neto/bruto 193 / 222 kg 193 / 222 kg 193 / 222 kg 210 / 238 kg

shkalla e efikasitetit 93 % 94 % 94 % 90 %

Ngrohje 
qendrore
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karakteristikat teknike

fuqia 12 kW 15 kW 22,5 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 500 x 590 x 940 mm 530 x 570 x 1010 mm 574 x 620 x 1225 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 80 mm 80 mm 80 mm

fuqia e ngrohjes me rrezatim 1,5 kW 2 kW 4 kW

fuqia ngrohëse e transferuar në ujë 10,5 kW 13 kW 18,5 kW

sasia e ujit në kazan 27 l 32 l 32 l

konsumi i peletit min/maks. 0,8 / 2,5 kg/h 1,2 / 3,5 kg/h 2,03 / 4,53 kg/h

koha maksimale e punës me rezervuarin e plotë 26,2 h 21 h 22 h

kapaciteti i rezervuarit të peletit 21 kg 25 kg 45 kg

vëllimi i ngrohjes 120 - 200 m3 150 - 250 m³ 225 - 375 m³

sipërfaqja e ngrohjes 46 - 77 m2 58 - 96 m² 86 - 144 m²

pesha neto/bruto 165 / 185 kg 181 / 223 kg 196 / 225 kg

shkalla e efikasitetit 97 % 92 % 92 %

Ngrohje 
qendrore

hapjet për shkarkimin e tymit:    - lart,    - prapa,    - anash



LËNDË DJEGËSE 
TË NGURTA DRU 



bezh

599

430

97
9

Niveli i lartë i efikasitetit të kësaj kaldaje ndikon në zvogëlimin 
e konsumit të energjisë, si edhe në zvogëlimin e ndikimeve 
negative në mjedis. Dizajni modern, dhoma e djegies e gjerë 
dhe xhami me një sipërfaqe të madhe në derën e dhomës së 
djegies do të pasurojnë hapësirën tuaj të jetesës.

e bardhë e kuqe

EN 13240
BimSchV
DM186-3Stars
Ecodesign

8 133 51 76
36

E RE

* karakteristikat teknike - faqe 49



11 183 71 79

Kamini me dru është një ridizajnim i modelit tradicional Rustik dhe 
është e destinuar për adhuruesit e stilit urban. Pamja moderne e 
kësaj vatre do të pasurojë hapësirën tuaj të jetesës dhe punës.

* karakteristikat teknike - faqe 49

EN 13240
DM186-3Stars
Ecodesign
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e kuqe оker

EN 13240
BimSchV

8 133 51 77

Kjo kaldajë e stilizuar me lëndë djegëse të ngurtë dhe cilësi premi-
um përfaqëson një kombinim të përsosur elementesh estetike të 
sofistikuara dhe mund të kombinohet me qeramikë në disa ngjyra 
të ndryshme. Përveç avantazheve vizuale, kaldaja Premier ka edhe 
shumë avantazhe funksionale, të tilla si mundësia për të zgjed-
hur daljen e gazrave të djegies, dhoma e gjerë e djegies, sistemi i 
përmirësuar i djegies dhe rregullimi i temperaturës në hapësirë.

e zezë * karakteristikat teknike - faqe 49

38



* karakteristikat teknike - faqe 49

EN 13240

Kjo kaldajë me lëndë djegëse të ngurtë dhe një dizajn të pazakon-
shëm sjell magjepsje dhe elegancë në çdo hapësirë jetese dhe 
pune. Duke kombinuar kombinimin me qeramikë në disa ngjyra 
të shumta, ne përpiqemi të zbukurojmë shtëpinë tuaj. Dhoma e 
gjerë e djegies dhe dera me xham do t’ju mundësojnë që të kën-
aqeni në shtëpinë tuaj edhe në ditët e ftohta të dimrit.

6 100 38 70

merano bezh e kuqe кaltër gjelbër

39
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EN 13240
Ecodesign

11 183 71 79

Ky kamin me dru dhe me një pamje tradicionale është prodhuar 
për më shumë se 40 vjet dhe është e njohur për cilësinë dhe 
jetëgjatësinë e saj. Shumë përdorues të kënaqur thonë se jetëg-
jatësia e saj e bën një trashëgimi familjare.

* karakteristikat teknike - faqe 49



11 183 71 73

EN 13229

Kamini montues me fuqi të madhe, e cila u përshtatet ambi-
enteve tradicionale dhe bashkëkohore. Hapësira e gjerë e djegies 
se druve dhe sipërfaqja e madhe e xhamit në derën e mundëso-
jnë shikimin e flakës dhe jep nxehtësi shtesë.

* karakteristikat teknike - faqe 49

42



Stufa me dru Tara është një model më i vogël, i përshtatshëm 
për ngrohjen e njësive më të vogla të banimit. Xhami i madh në 
derën mundëson shikimin e zjarrit, duke sjellë nxehtësi shtesë 
në shtëpinë tuaj.

EN 13240

6 100 38 66

* karakteristikat teknike - faqe 49

43



EN 13240

* karakteristikat teknike - faqe 49bojë fildishi e kuqe bojë kafe antracit

4 67 26 84

Stufa me dru medizajn të thjeshtë, e disponueshme në disa 
ngjyra dhe e përshtatshme për ngrohjen e sipërfaqeve të 
vogla. Avantazhet kryesore të stufes Vulkan janë thjeshtësia e 
përdorimit, kursimi i hapësirës dhe transportueshmëria e lehtë. 
Pjesët prej gize fisnikërojnë pamjen e kaldajës, duke siguruar 
jetëgjatësinë e produktit.

44



EN 13240

8 133 51 75

Stufa me dru, e cila nxjerr në pah sharmin, është një kombinim 
unik i metalit dhe qeramikës në disa ngjyra të ndryshme. Hape-
sira e gjerë e djegies me derë prej gize mundëson një shkallë të 
lartë efikasiteti në shfrytëzimin e lën-dës djegëse. Sipërfaqja e 
madhe e xhamit në derën e vatrës do t ‘ju mundësojë të shijoni 
një ambient të ngrohtë.

e kuqe antracit* karakteristikat teknike - faqe 49

45



Kjo stufe me lëndë djegëse të ngurtë dhe një dizajn të thjeshtë 
dhe praktik mundëson ngrohjen efikase të ambienteve me 
sipërfaqe më të vogla. Në dispozicion në më shumë ngjyra për 
të plotësuar të gjitha dëshirat tuaja. Hapësira e ruajtjes së dru-
rit është brenda vetë stufes, duke përmirësuar funksionalitetin 
në mënyrë të ndjeshme.

EN 13240
DM186-3Stars

EN 13240
DM186-3Stars
Ecodesign

6,5 108 42 84

6 100 38 56

* karakteristikat teknike - faqe 50

bojë fildishi

bojë fildishi

e kuqe

e kuqe

antracit

antracit

46



Kjo stufe me lëndë djegëse të ngurtë dhe një dizajn të thjeshtë 
dhe praktik mundëson ngrohjen efikase të ambienteve me 
sipërfaqe më të vogla. Në dispozicion në më shumë ngjyra për 
të plotësuar të gjitha dëshirat tuaja. Hapësira e ruajtjes së dru-
rit është brenda vetë stufes, duke përmirësuar funksionalitetin 
në mënyrë të ndjeshme.

EN 13240
BimSchV
DM186-4Stars
Ecodesign

8 133 51 83

EN 13240
DM186-4Stars
BimSchV

7 117 45 78

* karakteristikat teknike - faqe 50 bojë fildishi

e kuqe

e kuqe

antracit

antracit

bojë fildishi

47



Stufa me dru me një dizajn elegant dhe derë prej gize në 
dhomën e djegies. Furnizimi me ajër sekondar dhe terciar në 
dhomën e djegies mundëson një djegie më të pastër. Pamja e 
flakës së gjallë nëpër sipërfaqen e madhe të xhamit krijon një 
atmosferë të veçantë në dhomë.

antracite kuqe

E RE

8 133 51 81,5

EN 13240
DM186-4Stars
Ecodesign

11
29

* karakteristikat teknike - faqe 50

48



hapjet për shkarkimin e tymit:     - lart,    - prapa,    - anash

Stufa dhe kamina
599

430

97
9

karakteristikat teknike

fuqia 8 kW 11 kW 8 kW 8 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 599 x 430 x 979 mm 750 x 400 x 800 mm 580 x 534 x 1125 mm 580 x 534 x 1125 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm

vëllimi i ngrohjes 133 m³ 183 m³ 133 m³ 133 m³

sipërfaqja e ngrohjes 51 m² 71 m² 51 m² 51 m²

pesha neto/bruto 97 / 116 kg 110 / 123 kg 190 / 220 kg 215 / 245 kg

shkalla e efikasitetit 76 % 79 % 77 % 77 %

karakteristikat teknike

fuqia 6 kW 6 kW 11 kW 11 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 470 x 360 x 980 mm 470 x 360 x 980 mm 720 x 440 x 820 mm 720 x 440 x 820 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 150 mm 150 mm 120 mm 120 mm

vëllimi i ngrohjes 100 m³ 100 m³ 183 m³ 183 m³

sipërfaqja e ngrohjes 38 m² 38 m² 71 m² 71 m²

pesha neto/bruto 98 / 112 kg 100 / 114 kg 124 / 137 kg 125 / 138 kg

shkalla e efikasitetit 70 % 70 % 79 % 79 %

karakteristikat teknike

fuqia 11 kW 6 kW 4 kW 8 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 730 x 426 x 543 mm 430 x 346 x 800 mm 340 x 360 x 885 mm 460 x 440 x 900 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 180 mm 120 mm 120 mm 120 mm

vëllimi i ngrohjes 183 m³ 100 m³ 67 m³ 133 m³

sipërfaqja e ngrohjes 71 m² 38 m² 26 m² 51 m²

pesha neto/bruto 90 / 106 kg 48 / 57 kg 75 / 80 kg 105 / 122 kg

shkalla e efikasitetit 73 % 66 % 84 % 75 % ka
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karakteristikat teknike

fuqia 6 kW 7 kW 6,5 kW 8 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 455 x 442 x 865 mm 455 x 442 x 865 mm 455 x 442 x 865 mm 455 x 442 x 865 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

vëllimi i ngrohjes 100 m³ 117 m³ 108 m³ 133 m³

sipërfaqja e ngrohjes 38 m² 45 m² 42 m² 51 m²

pesha neto/bruto 76,5 / 88,5 kg 85 / 97 kg 67 / 79 kg 85 / 97 kg

shkalla e efikasitetit 56 % 78 % 84 % 83 %

455

445

11
29

karakteristikat teknike

fuqia 8 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 460 x 445 x 1129 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 120 mm

vëllimi i ngrohjes 133 m³

sipërfaqja e ngrohjes 51 m²

pesha neto/bruto 105 / 122 kg

shkalla e efikasitetit 81,5 %

Stufa dhe kamina
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e zezë e kuqe

Shporeti me dru, cilësi të lartë dhe dizajn të shkëlqyer siguron 
performanca të larta për ngrohje, gatim dhe pjekje. Përshtatet 
në mënyrë të përsosur me ambientet moderne të kuzhinave, 
duke krijuar një atmosferë të ngrohtë.

6 100 38 83

* karakteristikat teknike - faqe 66

EN 12815
BimSchV
DM186-2Stars
Ecodesign

51



Kënaquni me ngrohtësinë e shtëpisë dhe gatimin e ushqimit me 
një shporet unike me dizajn unik. Eleganca shtesë e këtij modeli 
është pasoja e pjesës së përparme, e cila është e mbuluar me 
xham qeramike të qëndrueshëm ndaj temperaturave të larta. Me-
kanizmi i sigurisë mundëson mbylljen e lehtë të dyerve të vatrës 
dhe furrës. Pjesët rrëshqitëse teleskopike me elemente ngadalë-
suese mundësojnë lëvizjen e lehtë të sirtarit në pjesën e poshtme 
të stufës. Mundësia e instalimit të pllakës prej qeramike.



Pllaka ngrohëse qeramike
(opsionale)

Avantazhet
• Gatimi mbi tërë sipërfaqen e pjanurës dhe gatimi “ekspres” në 
një sipërfaqe të caktuar të pianurës.
• Shtresa e jashtme e sobës është bërë prej llamarine cilësore 
të mbrojtur me llak rezistent ndaj temperaturave të larta.
• Lidhja me oxhakun: nga lart dhe mbrapa në qoftë se përdoret 
një pianurë prej çeliku.
• Xham i trefishtë në derën e dhomës së djegies dhe xham i tre-
fishtë në derën e furrës, me termometër të integruar.
• Vatra është e mbuluar me pllaka prej shamoti, të cilat akumu-
lojnë nxehtësinë dhe rrisin temperaturën e
emetuar në ambiente.
• Dera e furrës hapet në drejtim anësor.
• Rregullimi i lehtë i furnizimit të vatrës me ajër primar.
• Furnizimi i vatrës me ajër sekondar dhe terciar mundësojnë 
një djegie më efikase.

53
7 117 45 82

* karakteristikat teknike - faqe 66

5 83 32 78

EN 12815
BimSchV
15a B-VG
DM186-3Stars
Ecodesign



EN 12815
DM186-4Stars
Ecodesign
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* karakteristikat teknike - faqe 66

Shporet me dru, dizajn të shkëlqyeshëm, hapesire djegieje 
prej gize dhe furrë me vëllim të madh. Shporeti arrin tempe-
ratura të larta pas pak kohe, duke shkurtuar kohën e gatimit 
të ushqimit. Komponentët prej gize rrezatojnë nxehtësi për 
shumë kohë pas ndërprerjes së nxehjes.

8 133 51 83

e zezëe bardhëe kuqe

E RE



EN 12815

5 83 32 70

Shporet me dru me pamje te thjeshte, e përshtatshme për 
ngrohjen e sipërfaqeve të vogla dhe gatimin e ushqimit në 
mënyrë tradicionale. Vëllimi i madh i furrës mundëson gatimin 
e ushqimit në enë më të mëdha.

* karakteristikat teknike - faqe 67 e bardhë shatir 
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Një shporet multifunksional me cilësi të lartë, dizajn të shkëlqyer 
dhe dimensione harmonike, e cila do t ‘i japë çdo vakti një shije 
unike, duke siguruar njëkohësisht ngrohtësinë e shtëpisë suaj. 
Xhami në derën e hapesires së djegies siguron dukshmërinë e 
flakës dhe nxehtësi shtesë. Duke ofruar mundësinë e instalimit 
të një pjanure-plloqe prej qeramike, ne përpiqemi të përmbushim 
plotësisht kërkesat tuaja estetike

e bardhë e kuqe antracitkapuçino

e bardhë e kuqe antracitkapuçino

7 117 45 84

6,5 108 42 84

EN 12815
15aBV-G
DM186-4Stars 
BimSchV

EN 12815
15aBV-G
DM186-4Stars 
BimSchV
Ecodesign

* karakteristikat teknike - faqe 66
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Kjo shporet multifunksional me cilësi të lartë dhe dizajn të shkëlqyer 
përfaqëson një përzierje elementesh estetike tradicionale dhe 
moderne dhe do t’i japë çdo gjelle një shije unike. Xhami në derën 
e hapesires së djegies siguron dukshmërinë e flakës dhe nxehtësi 
shtesë. Duke ofruar mundësinë e instalimit të një pjanure-plloqe prej 
qeramike, ne përpiqemi të përmbushim plotësisht kërkesat tuaja 
estetike.

e bardhë

e bardhë

e kuqe

e kuqe

antracit

antracit

kapuçino

kapuçino

6,5 108 42 84

EN 12815
15aBV-G
DM186-4Stars 
BimSchV

7 117 45 84

EN 12815
15aBV-G
BimSchV
DM186-4Stars 
Ecodesign

* karakteristikat teknike - faqe 66
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Kjo sobë multifunksionale me lëndë djegëse të ngurtë, një proces 
të përmirësuar djegieje dhe përmasa harmonike do t ‘ju mundëso-
jë që të kënaqeni me shijet e pasura të ushqimit të përgatitur në 
mënyrë tradicionale. Xhami në derën e dhomës së djegies siguron 
dukshmërinë e flakës dhe nxehtësi shtesë. Duke ofruar mundësinë e 
instalimit të një pjanure prej qeramike, ne përpiqemi të përmbushim 
plotësisht nevojat tuaja.

e bardhë antracit

e bardhë antracit * karakteristikat teknike - faqe 66

EN 12815
15aBV-G
BimSchV

5 83 32 79

EN 12815
15aBV-G
BimSchV
DM186-4Stars
Ecodesign

5 83 32 79
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Kjo sobë multifunksionale me lëndë djegëse të ngurtë dhe një proces 
të përmirësuar djegieje do t ‘ju mundësojë që të kënaqeni me shijet 
e pasura të ushqimit të përgatitur në mënyrë tradicionale. Xhami në 
derën e dhomës së djegies siguron dukshmërinë e flakës dhe nxe-
htësi shtesë. Duke ofruar mundësinë e instalimit të një pjanure prej 
qeramike, ne përpiqemi të përmbushim plotësisht nevojat tuaja.

e bardhë antracit

e bardhë antracit

5 83 32 79

5 83 32 79

* karakteristikat teknike - faqe 66

EN 12815
15aBV-G
BimSchV

EN 12815
15aBV-G
BimSchV
DM186-4Stars
Ecodesign

5959



•
•
•
•

Pllaka ngrohëse qeramike 
(opsionale)

Avantazhet
• Gatimi mbi tërë sipërfaqen e pjanurës dhe gatimi “ekspres” 
në një sipërfaqe të caktuar të pianurës.
• Shtresa e jashtme e sobës është bërë prej llamarine 
cilësore të mbrojtur me llak rezistent ndaj temperaturave të 
larta.
• Lidhja me oxhakun: nga lart dhe mbrapa në qoftë se për-
doret një pianurë prej çeliku.
• Xham i trefishtë në derën e dhomës së djegies dhe xham i 
trefishtë në derën e furrës, me termometër të integruar.
• Vatra është e mbuluar me pllaka prej shamoti, të cilat aku-
mulojnë nxehtësinë dhe rrisin temperaturën e
emetuar në ambiente.
• Dera e furrës hapet në drejtim anësor.
• Rregullimi i lehtë i furnizimit të vatrës me ajër primar.
• Furnizimi i vatrës me ajër sekondar dhe terciar mundësojnë 
një djegie më efikase.
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Sobë multifunksionale me karburant të ngurtë dhe dizajn le-
htësisht të identifikueshëm, e cila do t’ju mundësojë që të nd-
jeni kënaqësinë e gatimit të ushqimit në mënyrë tradicionale. 
Preferimi afatgjatë nga ana e konsumatorëve tanë dëshmon 
për cilësinë dhe qëndrueshmërinë e këtij produkti. Zbuloni se 
pse ky është modeli ynë më i shitur.

7,5 125 48 81,5

6 100 38 74

* karakteristikat teknike - faqe 67e bardhë

e bardhë

bojë kafe

bojë kafe

EN 12815

EN 12815
DM186-4Stars
Ecodesign
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Sobë multifunksionale me karburant të ngurtë dhe dizajn le-
htësisht të identifikueshëm, e cila do t’ju mundësojë që të nd-
jeni kënaqësinë e gatimit të ushqimit në mënyrë tradicionale. 
Preferimi afatgjatë nga ana e konsumatorëve tanë dëshmon 
për cilësinë dhe qëndrueshmërinë e këtij produkti. Zbuloni se 
pse ky është modeli ynë më i shitur.

7,5 125 48 81,5

6,5 108 43 76

* karakteristikat teknike - faqe 67 e bardhë

e bardhë

bojë kafe

bojë kafe

EN 12815

EN 12815
DM186-4Stars
Ecodesign
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EN 12815
BimSchV
DM186-2Stars
Ecodesign

65

e bardhëantracitde lux

EN 12815

65

Sobë me lëndë djegëse të ngurtë me funksione të përmirësuara, 
e disponueshme në disa ngjyra, e përshtatshme për ngrohjen 
e zonave të vogla dhe përgatitjen e ushqimit të shijshëm në 
mënyrën tradicionale.

* karakteristikat teknike - faqe 67 e bardhëde lux antracit

5 83 32 74

82
5

8 133 51 85



karakteristikat teknike

fuqia 6,5 kW 6,5 kW 7 kW 7 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

përmasat e furrës 
(Gjer. x Gjat. x Lart.) 

330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

diametri i pjesës për 
shkarkimin e tymit 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

vëllimi i ngrohjes 108 m³ 108 m³ 117 m³ 117 m³

sipërfaqja e ngrohjes 42 m² 42 m² 45 m² 45 m²

pesha neto/bruto 110 / 127 kg 125 / 144 kg 110 / 127 kg 125 / 144 kg

shkalla e efikasitetit 84 % 84 % 84 % 84 %

karakteristikat teknike

fuqia 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

përmasat e furrës 
(Gjer. x Gjat. x Lart.) 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

diametri i pjesës për 
shkarkimin e tymit 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

vëllimi i ngrohjes 83 m³ 83 m³ 83 m³ 83 m³

sipërfaqja e ngrohjes 32 m² 32 m² 32 m² 32 m²

pesha neto/bruto 110 / 127 kg 126 / 145 kg 110 / 127 kg 126 / 145 kg

shkalla e efikasitetit 79 % 79 % 79 % 79 %
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hapjet për shkarkimin e tymit:    - lart,    - prapa,    - anash

karakteristikat teknike

fuqia 7 kW 5 kW 6 kW 8 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 866 x 600 x 860 mm 866 x 600 x 860 mm 750 x 600 x 850 mm 850 x 613 x 887 mm

përmasat e furrës 
(Gjer. x Gjat. x Lart.) 330 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

diametri i pjesës për 
shkarkimin e tymit 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

vëllimi i ngrohjes 117 m³ 83 m³ 100 m³ 133 m³

sipërfaqja e ngrohjes 45 m² 32 m² 38 m² 51 m²

pesha neto/bruto 185 / 203 kg 185 / 203 kg 122 / 139 kg 125 / 145 kg

shkalla e efikasitetit 82 % 70 % 83 % 83 %

Shporet

66



Shporet

karakteristikat teknike

fuqia 5 kW 8 kW 5 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 915 x 565 x 850 mm 915 x 565 x 850 mm 965 x 612 x 780 mm

përmasat e furrës (Gjer. x Gjat. x Lart.) 460 x 485 x 185 mm 460 x 485 x 185 mm 550 x 540 x 195 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 120 mm 120 mm 120 mm

vëllimi i ngrohjes 83 m³ 133 m³ 83 m³

sipërfaqja e ngrohjes 32 m² 51 m² 32 m²

pesha neto/bruto 87 / 102 kg 87 / 102 kg 91 / 106 kg

shkalla e efikasitetit 74 % 85 % 70 %

karakteristikat teknike

fuqia 6 kW 6,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

përmasat e furrës (Gjer. x Gjat. x Lart.) 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

vëllimi i ngrohjes 100 m³ 108 m³ 125 m³ 125 m³

sipërfaqja e ngrohjes 38 m² 43 m² 48 m² 48 m²

pesha neto/bruto 110 / 127 kg 127 / 146 kg 110 / 127 kg 127 / 146 kg

shkalla e efikasitetit 74 % 76 % 81,5 % 81,5 %
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Kjo stufe me dru për ngrohje qendrore, me cilësi të lartë dhe 
dizajn të shkëlqyer, përfaqëson një kom-binim materialesh 
cilësore të përpunuara mirë. Sipërfaqja e madhe e xhamit në 
derën e dhomës së djegies mundëson shikimin e flakës dhe nx-
ehtësi shtesë. Ofrohet edhe një variant me furrë për adhuruesit 
e gatimit në mënyrë tradicionale. Për adhuruesit e gatimit në 
mënyrë tradicionale, ekziston edhe një model me furrë.



Avantazhet
• Doreza e veçantë e sigurisë në derën e vatrës.
• Duke rregulluar fuqinë e kaldajës me anë të një rregul-
latori të veçantë, rregullohet automatikisht edhe temper-
atura e ujit në kazan.
• Duke rregulluar furnizimin sekondar të ajrit me anë 
të një rregullatori të veçantë, sigurohet një djegie më 
efikase.
• Dera e furrës me xham dhe një termometër të integruar 
(Paollo F).

20 200-333 77-128 82

19 190-317 73-122 72

* karakteristikat teknike - faqe 78 bezh

bezh

e kuqe

e kuqe
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EN 13240

* karakteristikat teknike - faqe 78

14 140-233 54-90 74

Kamin me dru për ngrohje qendrore, me pamje tradicionale, e 
njohur për cilësinë dhe jetëgjatësinë e saj. Shumë përdorues 
të kënaqur thonë se jetëgjatësia e saj e bën një trashëgimi 
familjare.

70



EN 12815

20 200-333 77-128 72

* karakteristikat teknike - faqe 78 e bardhë antracit

Kaldajë me lëndë djegëse të ngurtë për ngrohje qendrore me 
dizajn të thjeshtë, përmasa harmonike dhe cilësi të lartë. Vëllimi 
i madh i dhomës së djegies e zgjat kohën midis dy ndezjeve, 
duke kontribuuar në këtë mënyrë në një rehati më të madhe gjatë 
përdorimit të produktit.

71



Shporet multifunksionale për ngrohje qendrore, me cilësi të 
lartë dhe dizajn të shkëlqyer. Është zgjidhja ideale për ngrohjen 
e njësive banësore më të mëdha me mundësinë e përgatitjes së 
ushqimit në mënyrë tradicionale. Dizajni i përmirësuar i kapakut 
mundëson përshtatjen maksimale me nevojat e përdoruesit.



EN 12815

•
•
•

Avantazhet
• Gatimi mbi tërë sipërfaqen e pjanurës
• Dera e furrës me xham të dyfishtë dhe termometër të integruar.
• Termostati i integruar dhe matësi i presionit ofrojnë siguri sht-
esë.
• Rregullatori i veçantë i integruar, me të cilin rregullohet modal-
iteti i ngrohjes.
• Duke rregulluar furnizimin me ajër primar, sekondar dhe terciar 
me anë të rregullatorëve, rregullohet automatikisht edhe fuqia e 
tanishme e kaldajës dhe rritet efikasiteti i djegies.
• Të dyja pozicionet e grilës prej gize në dhomën e djegies 
mundësojnë që funksionimi i sobës të përshtatet me kushtet e 
motit.

Pllaka ngrohëse qeramike 
(opsionale)

* karakteristikat teknike - faqe 78

32 320-533 123-205 71

bojë kafe

e bardhë

antracit

e kuqe
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EN 12815

* karakteristikat teknike - faqe 78

27 270-450 104-173 77

Ky shporet multifunksional me dru për ngrohje qendrore përfaqë-
son një zgjidhje të shkëlqyer për të gjithë ata që kanë nevojë për 
një sistem ekonomik ngrohjeje në njësi më të mëdha banimi, i 
cili ofron edhe mundësinë e gatimit të ushqimit në mënyrë 
tradicionale. Integrimi i komponentëve shtesë mundëson siguri 
maksimale të funksionimit.

bojë kafe

e bardhë

antracit

e kuqe
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EN 12815

23 230-383 88-147 74

Ky shporet multifunksionale me lëndë djegëse të ngurtë për 
ngrohje qendrore përfaqëson një sistem ekonomik ngrohjeje, 
i cili ofron edhe mundësinë e gatimit të ushqimit në mënyrë 
tradicionale. Përvoja shumëvjeçare në prodhimin e këtij modeli 
ka mundësuar integrimin e komponentëve shtesë, të cilët 
përmirësojnë sigurinë e funksionimit dhe efikasitetin.

bojë kafe

e bardhë

antracit

e kuqe

* karakteristikat teknike - faqe 78
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Ky shporet multifunksionale me dru për ngrohje qendrore 
përfaqëson një sistem ngrohës ekonomik dhe të besueshëm, 
i cili ofron edhe mundësinë e gatimit të ushqimit në mënyrë 
tradicionale.

14 140-233 54-90 78

12 120-200 46-77 69

* karakteristikat teknike - faqe 78

e bardhë bojë kafe

e bardhë bojë kafe
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karakteristikat teknike

fuqia 32 kW 27 kW 23 kW 12 kW 14 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 1100 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

përmasat e furrës 
(Gjer. x Gjat. x Lart.) 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

diametri i pjesës për 
shkarkimin e tymit 160 mm 150 mm 150 mm 120 mm 120 mm

fuqia e ngrohjes me rrezatim 10 kW  7 kW 9 kW 4 kW 6 kW 

fuqia ngrohëse e transferuar në ujë 22 kW 20 kW 14 kW 8 kW 8 kW 

sasia e ujit në kazan 32 l 25 l 14 l 5,5 l 5,5 l

vëllimi i ngrohjes 320 - 533 m³ 270 - 450 m³ 230 - 383 m³ 120 - 200 m³ 140 - 233 m³

sipërfaqja e ngrohjes 123 - 205 m² 104 - 173 m² 88 - 147 m² 46 - 77 m² 54 - 90 m²

pesha neto/bruto 211 / 241 kg 195 / 219 kg 170 / 192 kg 132 / 152 kg 152 / 175 kg

shkalla e efikasitetit 71 % 77 % 74 % 69 % 78 %

Ngrohje 
qendrore

karakteristikat teknike

fuqia 19 kW 20 kW 14 kW 14 kW 20 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 580 x 570 x 1050 mm 580 x 570 x 1540 mm 720 x 440 x 820 mm 720 x 440 x 820 mm 360 x 610 x 850 mm

përmasat e furrës 
(Gjer. x Gjat. x Lart.) - 278 x 396 x 213 mm - - -

diametri i pjesës për 
shkarkimin e tymit 150 mm 150 mm 120 mm 120 mm 150 mm

fuqia e ngrohjes me rrezatim 4 kW 5 kW 7 kW 7 kW 6 kW 

fuqia ngrohëse e transferuar në ujë 15 kW 15 kW 7 kW 7 kW 14 kW 

sasia e ujit në kazan 28 l 28 l 11 l 11 l 16 l

vëllimi i ngrohjes 190 - 317 m³ 200 - 333 m³ 140 - 233 m³ 140 - 233 m³ 200 - 333 m³

sipërfaqja e ngrohjes 73 - 122 m² 77 - 128 m² 54 - 90 m² 54 - 90 m² 77 - 128 m²

pesha neto/bruto 194 / 209 kg 285 / 305 kg 137 / 150 kg 137 / 150 kg 140 / 153 kg

shkalla e efikasitetit 72 % 82 % 74 % 74 % 72 %

hapjet për shkarkimin e tymit:    - lart,    - prapa,    - anash78
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8025 55 70
e bardhë

220 mm
145 mm
110 mm

• 180 mm

Gatimi mund të jetë kënaqësi e vërtetë nëse keni një aleat 
të mirë. Modeli i ri i ridizajnuar i shporetit S 140 55 R do të 
transformojë kuzhinën tuaj në një punëtori plot me erëra dhe 
shije të mrekullueshme.

* karakteristikat teknike - faqe 86e zezë

80



81
e bardhë* karakteristikat teknike - faqe 86 e zezë

Modeli i ri i ridizajnuar i shporetit SG 122 55 R do të përshtatet në 
mënyrë të përsosur në kuzhina moderne. Mundësia e kombinimit 
të dy burimeve energjie do të lehtësojë aktivitetet tuaja të 
përditshme. Ndezja e gazit me një dorë.

9125 55 70

• 180 mm
145 mm



82
8025 55 70

e bardhë bojë kafe

220 mm
145 mm
110 mm

• 180 mm

Shporet elektrik me dizajn funksional dhe një gjerësi prej 55 cm. 
Ka 4 pllaka me përmasa të ndryshme dhe një furrë konvencionale 
me vëllim të madh. Shumë përdorues të kënaqur konfirmojnë 
cilësinë dhe jetëgjatësinë e këtij produkti.

* karakteristikat teknike - faqe 86



83
* karakteristikat teknike - faqe 86 e bardhë bojë kafe

Shporet elektrik me dizajn funksional dhe një gjerësi prej 50 cm. 
Ka dy pllaka ekspres dhe një furrë konvencionale. Përdorimi i 
lehtë dhe jetëgjatësia e gjatë janë avantazhet më të mëdha të 
këtij modeli.

8225 50 60

• 180 mm
• 145 mm

145 mm
180 mm
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e bardhë bojë kafe

e bardhë

e bardhë

9125 55 70

3800 55 26,4 2500 44

1200 24

4000 40 -

• 180 mm
145 mm

145 mm
180 mm

180 mm

180 mm
145 mm

* karakteristikat teknike - faqe 86
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karakteristikat teknike

fuqia 8025 W 8025 W 8225 W

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 550 x 600 x 850 mm 550 x 600 x 850 mm 500 x 600 x 850 mm

përmasat e furrës (Gjer. x Gjat. x Lart.) 460 x 475 x 320 mm 460 x 475 x 320 mm 400 x 470 x 320 mm

vëllimi i furrës 70 l 70 l 60 l

pesha neto/bruto 50 / 62 kg 50 / 62 kg 47 / 58 kg

Soba elektrike 
dhe të kombinuara

karakteristikat teknike

fuqia 3800 W 1200 W 2500 W

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 550 x 360 x 380 mm 240 x 320 x 67 mm 436 x 320 x 67 mm

përmasat e furrës (Gjer. x Gjat. x Lart.) 400 x 300 x 220 mm - -

vëllimi i furrës 26,4 l - -

pesha neto/bruto 19 / 21 kg 3,2 / 3,5 kg 5,3 / 5,5 kg

karakteristikat teknike

fuqia e pjesës elektrike 5125 W 5125 W -

fuqia e pjesës së gazit 4000 W 4000 W 4000 W

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 550 x 600 x 850 mm 550 x 600 x 850 mm 400 x 600 x 850 mm

përmasat e furrës (Gjer. x Gjat. x Lart.) 460 x 475 x 320 mm 460 x 475 x 320 mm -

vëllimi i furrës 70 l 70 l - 

pesha neto/bruto 48 / 60 kg 48 / 60 kg 21 / 30,5 kg



ME GAZ
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EN 613

Dizajni i ri i stufes Panoramik dallohet me linja elegante dhe të 
rrumbullakosura. Modeli i ri ka ruajtur cilësinë dhe avantazhet 
funksionale të modelit të mëparshëm.

* karakteristikat teknike - faqe 90

9 150 58 88
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EN 613

* karakteristikat teknike - faqe 90

Stufa e re e ridizajnuar me gaz MidiLux ka ruajtur të gjitha avan-
tazhet funksionale të modelit të mëparshëm. Me një dizajn të ri, 
kjo kaldajë u përshtatet në mënyrë të përkryer enterierëve bash-
këkohore.

9 150 58 88
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karakteristikat teknike

fuqia 9 kW 9 kW

përmasat (Gjer. x Gjat. x Lart.) 791 x 252 x 713 mm 780 x 242 x 713 mm

diametri i pjesës për shkarkimin e tymit 83 mm 83 mm

vëllimi i ngrohjes 150 m³ 150 m³

sipërfaqja e ngrohjes 58 m² 58 m²

pesha neto/bruto 34 / 44 kg 34 / 44 kg

shkalla e efikasitetit 88 % 88 %

hapjet për shkarkimin e tymit:     - lart,    - prapa,    - anash

Stufa me gaz



AKSESORË
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1200 20

e zezë 

e kuqe

GYPAT E SHKARKIMIT TË GAZRAVE

PLUHURTHITHËSE PËR HI

WI FI MODUL M

gjerësia: ø118 / ø150 / ø160
lartësia: 1 x 0,5 m / 1 x 1 m / 2 x kthesa
Ekziston gjithashtu mundësia e blerjes së tubave 
veçmas nga kompleti.

për lëndë djegëse të ngurtë

Aplikimi Alfa Plam-M është projektuar për kaldajat e familjes 
Commo: COMMO 12, COMMO 15, COMMO 21, COMMOCOM-
PACT (të gjitha modelet).

e zezë 

e zezë 

e zezë

REZERVUAR PELETI

GYPAT E SHKARKIMIT TË GAZRAVE

WI FI MODUL T

përmasat: 676 x 830 x 1506 mm
kapaciteti i rezervuarit: 280 kg
pesha neto/bruto: 360/380 kg

për peleta

gjerësia: ø 80 / ø100
lartësia: 2 x 1 m / 1 x 0,25 m / 1 x bërryl / 1 x rozetë 
dhe gyp në formë T
Ekziston gjithashtu mundësia e blerjes së tubave 
veçmas nga kompleti.

Rezervuari shtesë për pellet, me përmasa 
kompakte, përdoret me kazanët CommoCompact 
32 dhe CommoCompact 37.

Kapaciteti i rezervuarit është 280 kg peleta.
Kapaciteti i konsiderueshëm i rezervuarit 

mundëson autonominë e madhe të kazanit.
Sensori i nivelit të peletave, i cili është fabrikisht 

i instaluar në kazan, lidhet me rezervuarin shtesë 
të peletave dhe mundëson 3-5 ditë punë të kazanit 
pa mbikëqyrjen e pronarit.

Aplikacioni Alfa Plam-T është projektuar për modelet: LUCA 
S, LUCA 12, DINO 17/27, GRANDE 28/37, COMPACT 32/37, 
ALFA TERM 20 PELLET.

Alfa Plam-T është një aplikim që ju 
mundëson të komunikoni me produktin 
tuaj me peleta duke përdorur internetin.

Duke shkarkuar aplikacionin falas nga 
Play dhe AppStore, ju do të merrni plat-
formën e re për kontrollin nga largësia, e 
cila ju mundëson të kontrolloni ngrohjen 
në shtëpinë, nga kudo qoftë.

e bardhë

bezh

bojë kafe

e kuqe

antracit

Zorrë metalike fleksibël me një gjatësi prej 85 cm 
me një shtojcë për pastrimin e qosheve të kaldajës 
(gyp lidhës metalik me një gjatësi prej 20 cm).

E përshtatshme për thithjen e hirit dhe substan-
cave të djegura. Filtrim me sistem mbrojtës me 
pesë shtresa:

1. Qese prej fibrave qeramike të qëndrueshme 
ndaj zjarrit

2. Qese prej pëlhure
3. Qese prej pëlhure për motorin
4. Mikrofiltri thithjes
5. Mikrofiltri i shkarkimit, treguesi i ngarkesës 

ose i ngarkimit të pajisjes
- Ventili i sigurisë për ajrin
Ekziston gjithashtu mundësia e blerjes së tubave 

veçmas nga kompleti.

Alfa Plam-M është një aplikim që 
ju mundëson të komunikoni me 
produktin tuaj me peleta duke për-
dorur internetin dhe celularin.

Duke shkarkuar aplikacionin falas 
nga Play dhe AppStore, ju do të 
merrni platformën e re për kontrol-
lin nga largësia, e cila ju mundëson 
të kontrolloni ngrohjen në shtëpinë, 
nga kudo qoftë.





GATI PËR TË GJITHA SFIDAT

ME DRU  |  ME PELETA  |  ME GAZ



Standardet
Në tregun global, cilësia provohet përmes përmirësimit 
të vazhdueshëm të të gjitha segmenteve të operacione-
ve të kompanisë. Përmbushja e kërkesave të standardit 
ISO është një nga kushtet për të marrë pjesë në tregun 
evropian. Sistemi i menaxhimit të cilësisë Alfa-Plam 
përmbush të gjitha kërkesat e standardit SRPS ISO 

9001:2008, i cili nënkupton: një nivel të lartë cilësie për 
produktet dhe shërbimet, zhvillimin e qëndrueshëm të 
produkteve, pjesëmarrjen më të gjerë në treg, fitime më 
të larta dhe kryerjen më të lehtë të detyrimeve të punës.
Shumica e produkteve plotësojnë kërkesat e standar-
deve të mëposhtme evropiane dhe ruse:

* Ndryshimet e vogla në ngjyrën dhe karakteristikat teknike mund të jenë pasojë e procesit të printimit dhe gabimeve teknike.
Prodhuesi rezervon të drejtën të ndryshojë pamjen dhe karakteristikat teknike të produktit pa njoftim.

EN 12815
Standardet evropiane për sobat me lëndë djegëse të 
ngurtë.

EN 13240
Standardet evropiane për kaldajat me lëndë djegëse të 
ngurtë.

EN 14785
Standardet evropiane për sobat, kaldajat dhe kazanët 
me peleta.

EN 303-5
Standardet evropiane për kazanët (bojlerët).

EN 613
Standardet evropiane për kaldajat me gaz

BimSchV
Masat mbrojtëse gjermane për elementet ngrohëse.

15aBV-G
Masat mbrojtëse austriake për elementet ngrohëse.

Ecodesign
Direktiva evropiane që përcakton kërkesat e ekodizajnit për 
produktet që përdorin energji.

GOST 9817-95
Standardet ruse për sobat dhe kaldajat me lëndë djegëse të 
ngurtë.

EN 13229 
Vatra për inkastrim dhe vatra të hapura me lëndë djegëse të 
ngurtë.

Aria Pulita DM186
Certifikata Italiane e Cilësisë së Produktit, i cili klasifikohet 
me yje (2-5) në varësi të performancës dhe emetimeve
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ALFA-PLAM a.d. VRANJE
Radnička 1, 17500 Vranje, Serbia
t: +381 17 423 280, e: prodaja@alfaplam.rs
www.alfaplam.rs

NDIHMA TEKNIKE: 

KOSOVO - ATERM 
t: 038-606090, +383-44-601-601 
+383-44-444-111, e: aterm.shpk@gmail.com 

SHQIPËRI - ARIJAN-A 
t: +355 69 408 4669, t/f:+355 21 825 525 
+355 69 209 8173, e: info@arian-a.com

МАКЕДОНИЈА - ГРАН СЕРВИС - ГРАНЕКСПОРТ
т: +389 (0) 2 3176185, +389 (0) 2 3176184
е: servis@gran.mk
w: www.gran.mk/service/mk
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