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Печки

Дополнителна опрема

 ги исполнуваат барањата од Ecodesign Directive во однос на степенот на ефикасност и нивото 
на загаденост на воздухот, а со цел да придонесат за намалување на потрошувачката 

на енергија и негативно влијание врз животната средина

Производите во овој каталог што содржат                  во своето име или имаат симбол



„Алфа-плам“ располага со најсовремена технологија, хали и магацини, 
кои овозможуваат годишно производство од над 180.000 единици. 
Современите машини на познати европски и светски производители се 
дел од опремата која придонесува за високиот квалитет на производите. 
Фабриката зафаќа над 70.000 m², моментално вработува и вработува над 
1.000 работници.
Портфолиото „Алфа-Плам“ се состои од:
1) Шпорети, печки и котли на пелети
2) Котли на цврсто гориво
3) Шпорети на цврсто гориво
4) Печки и камини на цврсто гориво
5) Шпорети, печки и камини за етажно греење
6) Електрични и комбинирани шпорети
7) Производи на гас
8) Премиум бренд Calux

За нас

• Бр. 1 во Европа за производство на печки на цврсто гориво
• Во топ 5 производители на грејни елементи во Европа
• Еден од ретките производители кој има 4 типа на површински заштити
• Извоз во над 40 земји низ светот
• 70% од вкупната продажба се остварени на странски пазари

Клучни факти

Историја

„Алфа-Плам“ прави 
стратешки чекор - купување 
на италијанскиот бренд 
„Calux“ чие цело портфолио 
станува дел од брендот 
„Алфа-Плам“.

2015

2012

Постигнато рекордно 
производство од 
185.000 единици.

2017

1980

„Алфа-Плам“ добива 
мнозински акционер, 
ја менува деловната, 
производствената и 

продажната филозофија.

Доаѓа спојувањето на овие 
две компании под името 

„МИВ-Метална индустрија 
Врање“.

Во Врање е основана 
занаетчиска фирма 

„Металац“.
1948

Компанијата го добива 
сегашното име 
„Алфа-Плам“.

1990

Во близина на „Металец“ 
е поставен темелот на 
фабриката за метална 
амбалажа и опрема „Алфа“.

1962
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обновливоста и издржливоста, отсуството на токсични 
материјали и намалените емисии на CO2. Всушност, емисијата 
на CO2 што се добива при согорувањето е еднаква на 
количината на апсорбиран гас во текот на животниот циклус 
на билката, што значи дека оптоварувањето на атмосферата 
е занемарливо.
Според агрегатната состојба, биомасата може да биде: течна, 
гасовита и цврста. Како извор на енергија, биомасата може 
да се користи директно или да се претвори во друг енергетски 
производ како што е биогориво.

Пелетот е најсовремен начин на искористување на енергијата 
од биомаса. Пелетите во основа го претставуваат останаток 
од дрвната индустрија која се обработува под голем притисок. 
Килограм пелет ослободува околу 5 kWh топлинска енергија. 
Количината на енергија што ја добиваме со согорување 
на 2 kg пелет е еднаква на 1 l мазут. Покрај заштедата на 
енергија, пелетот е и еколошка суровина. Согорувањето на 
пелет создава 1% пепел и исто количество CO2 што дрвото 
го користи за време на својот биолошки циклус. Поради тоа 
пелетот се смета за неутрален носител на CO2.

Ефектот на стаклена градина и глобалното затоплување 
може да предизвикаат фатални последици за животот на 
Земјата. Со климатските промени ќе има промени во флората 
и фауната, а со тоа и прекини во синџирите на исхрана. 
Топењето на глечерите би довело до пораст на глобалното 
ниво на морето и поплавување на областа каде што живее 
околу една третина од светското население. Се смета дека 
најголемо влијание на глобалното затоплување, дури 50 до 
55%, има зголемувањето на концентрацијата на јаглерод 
диоксид (CO2) во атмосферата.

Главната причина за зголемувањето на концентрацијата на 
овој гас во воздухот е употребата на фосилни горива (јаглен, 
масло и гас) и сечење на шума. Поради сето горенаведено, 
неопходно е да се заменат фосилните горива со намалени 
емисии на CO2. Биомасата е обновлив извор на енергија и е 
препознаена како алтернатива на фосилните горива.

Под биомаса се подразбира остатокот од растителна 
култура и други материјали кои се создадени на биолошки 
начин. Предностите од користењето на биомасата се, покрај 

Намалете го глобалното затоплување со користење на биогориво!

Производите од пелет претставуваат најеколошки и технички 
најприфатливо, ефикасно и совршено решение за греење. 
Во случај на грејна тела кои користат пелет како гориво, 
сите работни процеси се автоматски (палење, согорување, 
исклучување) и се регулирани со помош на модерна 
електроника вградена во производот. На овој начин се 
овозможува висок степен на искористеност, согорувањето е 
завршено, се одржува константна температура, а загубите на 
енергија се минимални.
На самиот грејен елемент има дисплеј преку кој се 
внесуваат саканите параметри и се следи целиот процес на 
функционирање на грејниот елемент. Програмирањето на 
работата на грејното тело се врши на неделно ниво (време на 
палење, исклучување, собна температура). Друга предност 
е можноста за инсталирање на модул за управување со 
помош на мобилна апликација, за да можете да управувате со 
системот за греење дури и кога не сте дома.
Пелетот се извлекува од резервоарот автоматски, со помош 
на мотор со редуктор и транспортер со завртки и се доведува 

до комората за согорување која се наоѓа во комората за 
согорување. Пелетот се пали со воздух загреан и зажарен 
преку грејачот. Таквиот воздух се внесува во комората за 
согорување со вентилатор, кој во исто време насилно ги 
исфрла димните гасови преку димните цевки и оџакот во 
атмосферата. Истиот вентилатор го вшмукува воздухот од 
просторијата (во која мора да има отвор за вентилација) 
преку цевката за довод на воздух. Работата на вентилаторот 
е тивка.

Главните предности на греењето на пелет:
• Автоматски систем кој обезбедува целосна удобност во 
управувањето и одржувањето.
• Високата ефикасност овозможува заштеда на енергија и 
избегнување на загадување на животната средина.
• Ниска емисија на штетни гасови и минимална количина 
на пепел поради карактеристиките на горивото и големата 
искористеност во целиот систем.
• Едноставен транспорт и складирање на гориво.

Зошто да се греете на пелет?



ПЕЛЕТ





Алфа-Плам произведува печки на пелети од 2009 година. 
Во овој десетгодишен период развивме различни модели 
на овие печки кои се издвојуваат по нивниот квалитет и 
дизајн. Со цел да се задоволат индивидуалните барања на 
нашите клиенти, произведени се неколку модели на печки 
Luca во различни бои и различни ценовни категории.
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беж црвена црна * технички карактеристики - страница 14

8

Елегантно дизајнирана печка на пелет, достапен 
во повеќе бои, е совршено решение за загревање 
на помали станбени единици, со помош на вграден 
вентилатор.

8 133 51 85



❶

❷

❹

❺
❻

❼

❽

❸

Предности
• Неделно програмирање на рерната на 5 нивоа на моќност.
• Вградени безбедносни термостати за побезбедна употреба.
• Вентилатор со низок шум.
• Висококвалитетна завршна обрада.

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Вентилатор за димни гасови
Мотор со менувач
Полжав
Сонда за амбиентална температура
Сонда за температура на димните гасови
Комора за согорување
Камин
Резервоар за пелет

9



EN 14785

Печка на пелет што претставува најдобар сооднос на 
квалитет и цена. Погоден е за греење на помали станбени 
единици. Посебна предност се одразува во дувањето 
на топол воздух во просторијата, со помош на вграден 
вентилатор.

сребрена црвена

10
8 133 51 85

* технички карактеристики - страница 14



Печка на пелет со модерен дизајн и компактни димензии, 
достапен во повеќе бои. Специјално конструираната 
комора овозможува просторот да се загрева со природен 
проток на топол воздух, без дополнителен вентилатор. 
Во комората за согорување има вермикулит, што 
дополнително ја зголемува емисијата на топлина.

• Далечински управувач преку апликации за Android и IOS 
(опционално).

8 133 51 85

* технички карактеристики - страница 14 сребрена црвена бронзена

11



бронзена

Печка на пелет со врвен квалитет и модерен дизајн, 
прилагоден на потребите на урбаниот начин на живот. 
Употребата на квалитетни материјали и сите вградени 
компоненти гарантира долг век на производот. Печката е 
достапна во три модерни бои за совршено да се вклопи во 
современите средини.

• Далечински управувач преку апликации за Android и IOS 
(опционално).

сребрена црвена

12
12 200 77 91

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

* технички карактеристики - страница 14



Мултифункционален шпорет на пелет со супериорен 
дизајн и квалитет, постигнува високи перформанси 
при подготовка и загревање на храната. Со примена 
на современи технолошки решенија се постигнува 
максимална удобност при употреба.

бело антрацит

8 133 51 86
* технички карактеристики - страница 14

13



технички карактеристики

моќ 8 kW 8 kW 8 kW 12 kW

димензии (ШxДxВ) 500 x 530 x 955 mm 500 x 530 x 955 mm 547 x 543 x 1044 mm 589 x 633 x 1109 mm

дијаметар на цевката за чад 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

потрошувачка на пелети мин/макс 0,82 / 2,03 kg/h 0,82 / 2,03 kg/h 0,63 / 1,95 kg/h 0,9 / 2,7 kg/h

максимално време на работа со полн резервоар 28 h 28 h 29 h 31,10 h

капацитет на резервоарот за пелети 23 kg 23 kg 20 kg 28 kg

волумен на загревање 133 m³ 133 m³ 133 m³ 200 m³

површина на загревање 51 m² 51 m² 51 m² 77 m²

нето/бруто тежина 110 / 128 kg 110 / 128 kg 136 / 158 kg 158 / 184 kg

степен на ефикасност 85 % 85 % 85 % 91 %
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отвори за одвод на чад:    - одозгора,    - одзади,    - од страна

Печки

Шпорети

технички карактеристики

моќ 8 kW

димензии (ШxДxВ) 900 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШxДxВ) 330 x 440 x 260 mm

дијаметар на цевката за чад 80 mm

потрошувачка на пелети мин/макс 0,64 / 1,98 kg/h

максимално време на работа со полн резервоар 23 h

капацитет на резервоарот за пелети 15 kg

волумен на загревање 133 m³

површина на загревање 51 m²

нето/бруто тежина 141 / 163 kg

степен на ефикасност 86 %

14
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НОВ

Котел на пелет за централно греење со исклучителен квали-
тет и исклучителни перформанси. Најефикасен извор на сигу-
рно и безбедно греење за поголемите станбени единици. Се 
карактеризира со голем резервоар за пелет и иновативен 
полуавтоматски метод за чистење.
Котелот има иновативна контролна табла во боја LCD-TFT 
осетлива на допир. Екранот има можност за детален и живопи-
сен графички приказ на поединечни компоненти, работата на 
моторот и вентилаторот.



❶

❷ ❹

❺

❻

❼ ❽

❸

❾ ❿

⓫

28 280-467 108-179 91

37 370-617 142-237 93

Предности
• Систем за автоматско чистење на турбулаторите
• Најсовремен LCD Touch панел на допир.
• Котел направен од котелски лим, термички изолиран со 
минерална волна, со гаранција од 5 години.
• Напредната електроника и придружните компоненти овозмо-
жуваат контролиран процес на согорување и прилагодување на 
работата на печката на квалитетот на пелетите и провевот во 
оџакот.
• Опција за поврзување дополнителен резервоар за пелети со 
сензор за ниво на пелети.
• Можност за загревање на санитарна вода (во бојлер) и 
приклучување на системот за подно греење.
• Големиот капацитет на резервоарот за пелети овозможува 
поголема автономија во работата.
• Далечински управувач со помош на апликации за Android и iOS 
(опција).

Вентилатор за димни гасови
Мотор со менувач
Полжав
Запалка
Комора за согорување
Сонда за температура на димните гасови
Безбедносен термостат
Сонда за температура на водата
Турбулатори
Котел
Резервоар за пелети

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

* технички карактеристики - страница 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
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Компанијата Алфа-Плам во 2013 година ја произведе првата 
печка на пелет за етажно греење. Долготрајната работа на овој 
модел се исплати со текот на времето бидејќи Commo доби 
бројни награди за квалитет и дизајн. Денес, семејството Com-
mo се состои од печки со моќност од 12 до 37 kW. Врз основа 
на првиот модел од оваа серија, сите печки го претставуваат 
врвот во поглед на дизајнот и функционалноста.

19



Котел на пелет за етажно греење со хармонични диме-
нзии и едноставен дизајн, погоден за позиционирање 
и во подруми и во станбени простории. Високо ниво 
на квалитет на производот.



❶

❷
❹❺

❻

❼

❽

❸

❾

❿

23 230-383 88-147 90

Предности
• Топлинската изолација на вратата на комората за согорување со 
вермикулит, како и дополнителната топлинска изолација на котелот, 
го зголемува степенот на ефикасност и моќност испорачана во 
водата.
• Компонентите неопходни за функционирање на системот за 
греење се фабрички вградени во производот.
• Вградените безбедносни термостати спречуваат прегревање на 
водата во бојлерот.
• Системите за чистење дополнително го олеснуваат одржувањето 
на печката и овозможуваат сигурна работа.
• Неделно програмирање на рерната на 5 нивоа на моќност.
• Можност за загревање на санитарна вода (во бојлер) и 
приклучување на системот за подно греење.
• Далечински управување со помош на апликации за Android и iOS 
(опција).

Вентилатор за димни гасови
Мотор со менувач
Полжав
Сонда за амбиентална температура
Сонда за температура на димните гасови
Запалка
Камин
Турбулатори
Резервоар за пелети
Лопата за чистење на комората за димни гасови

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

* технички карактеристики - страница 33

EN 303-5
DM186-2Stars
Ecodesign

21



Котел на пелети за централно греење со висок степен 
на ефикасност погоден за позиционирање во подрумски 
простории. Високо ниво на автоматизација со иновацијата за 
полуавтоматскиот метод на чистење обезбедува максимална 
удобност при употреба. Можност за постигнување поголема 
автономија во работата со поставување дополнителен 
резервоар за пелети.

• Далечинско управување со помош на апликации за An-
droid и iOS (опција).

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

22

* технички карактеристики - страница 33



10
80

700

590

Котел на пелети за етажно греење со компактни димензии 
прилагоден на потребите на помалите станбени единици. 
Добрата топлинска изолација на котелот овозможува 
поголема енергетска ефикасност и моќност испорачана во 
водата. Вградените безбедносни термостати обезбедуваат 
заштита од прегревање на водата во бојлерот.

• Далечинско управување со помош на апликации за An-
droid и iOS (опција).

EN 303-5
BimSchV
DM186-3Stars
Ecodesign

15 150-250 57-96 88

НОВО

* технички карактеристики - страница 33
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* технички карактеристики - страница 34

EN 14785
DM186-4Stars
Ecodesign

24

беж црвено црна

Печка на пелет за етажно греење со компактни димензии 
прилагодени на потребите на помалите станбени единици. 
Високите перформанси во работата се загарантирани со 
инсталирање на компоненти од реномирани производители.

• Далечинско управување со помош на апликации за Android 
и iOS (опција).ciono).

НОВО

12 120-200 46-77 97



беж црвено црна* технички карактеристики - страница 34

Печка на пелет за етажно греење со врвен квалитет и 
дизајн гарантира исклучително висока ефикасност притоа 
создавајќи топла атмосфера во вашиот дом. Во зависност 
од поставената температура во просторијата, печката авто-
матски го регулира дозирањето на пелетите во ложиштето.

• Далечинско управување со помош на апликации за An-
droid и iOS (опција).ciono).

15 150-250 58-96 92

EN 14785
DM186-3Stars
Ecodesign

25



Печка на пелет за етажно греење што може да се постави 
во дневната соба - можност за усогласување на боите со 
вашиот ентериер. Најквалитетниот производ во својата 
класа на пазарот. Погледнете и сами зошто производите 
од семејството Commo се паметниот избор на нашите 
потрошувачи.



EN 14785
DM186-4Stars
Ecodesign

574

12
25

620

Предности
• Компонентите неопходни за функционирање 
на системот за греење се фабрички вградени во 
производот.
• Вградените безбедносни термостати спречуваат 
прегревање на водата во бојлерот.
• Системите за чистење дополнително го олеснуваат 
одржувањето на печката и овозможуваат сигурна 
работа.
• Неделно програмирање на рерната на 5 нивоа на 
моќност и управување со далечински управувач.
• Можност за загревање на санитарна вода (во бојлер) 
и приклучување на системот за подно греење.
• Лиена врата од комората за согорување со зголеме-
но запечатување на комората за согорување.
• Далечински управувач со помош на апликации за 
Android и iOS (опција).

црнацрвенобеж* технички карактеристики - страница 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

Вентилатор за димни гасови
Мотор со менувач
Полжав
Сонда за амбиентална температура
Сонда за температура на димните гасови
Запалка
Комора за согорување
Турбулатори
Резервоар за пелети
Лопата за чистење на комората за димни гасови

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

Експанзионен сад 
Славина за полнење и празнење
Пумпа
Пресостат
Безбедносен термостат
Котел
Сонда за температура на водата
Неповратен вентил
Лонче за испуштање на воздух
Вентил за испуштање на воздух
Безбедносен вентил

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

29



Печка на пелет за етажно греење со модерен дизајн 
со подобрен систем за контрола на согорувањето, 
постигнува високи перформанси при работа. Со 
примена на модерна технологија, на корисникот му се 
обезбедува максимална безбедност при употреба, додека 
дополнителните системи за чистење во голема мера го 
олеснуваат одржувањето на шпоретот. Производот е 
достапен во четири атрактивни бои.



27 270-450 104-173 94

23,5 228-380 95-150 94

17 170-283 65-109 93

Предности
• Лиени врати од комората за согорување со подобрено 
запечатување придонесуваат за поголема ефикасност.
• Безбедносна рачка на вратата на комората за согорување.
• Компонентите неопходни за функционирање на системот 
за греење се фабрички вградени во производот.
• Вградените безбедносни термостати спречуваат прегре-
вање на водата во бојлерот.
• Системите за чистење дополнително го олеснуваат 
одржувањето на печката и овозможуваат сигурна работа.
• Неделно програмирање на рерната на 5 нивоа на моќност.
• Напредната електроника и придружните компоненти 
овозможуваат контролиран процес на согорување и при-
лагодување на работата на печката на квалитетот на 
пелетите и провевот во оџакот.
• Најсовремен LCD Touch панел на допир.
• Можност за загревање на санитарна вода (во бојлер) и 
приклучување на системот за подно греење.
• Далечински управувач со помош на апликации за Android 
и iOS (опција).

кафеавасребро црна портокалова* технички карактеристики - страница 34

EN 14785 
BimSchV
DM186-4Stars
Ecodesign

EN 14785 
BimSchV
DM186-4Stars
Ecodesign

EN 14785 
BimSchV
DM186-4Stars
Ecodesign

31



32

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

* технички карактеристики - страница 34бело антрацит

Мултифункционален шпорет на пелет за етажно греење, 
супериорен дизајн и квалитет. Овој модел е идеален избор 
за оние кои сакаат да комбинираат функционалност, 
удобност, екологија и естетика.

• Далечински управувач со помош на апликации за Android 
и iOS (опција).

19,5 200-333 77-128 90



отвори за одвод на чад:    - одозгора,    - одзади,    - од стран

технички карактеристики

моќ 37 kW 37 kW 28 kW

димензии (ШxДxВ) 979 x 761 x 1400 mm 979 x 761 x 1400 mm 979 x 761 x 1400 mm

дијаметар на цевката за чад 80 mm 80 mm 80 mm

моќ за греење со зрачење - - -

топлинска моќност пренесена во вода 37 kW 37 kW 28 kW

количината на вода во котелот 72 l 72 l 74 l

потрошувачка на пелети мин/макс 2,45 / 8,27 kg/h 2,45 / 8,27 kg/h 1,7 / 6,7 kg/h

максимално време на работа со полн резервоар 69 h 69 h 114 h

капацитет на резервоарот за пелети 170 kg 170 kg 200 kg

волумен на загревање 370 - 617 m³ 370 - 617 m³ 280 - 467 m³

површина на загревање 142 - 237 m² 142 - 237 m² 108 - 179 m²

нето/бруто тежина 335 / 358 kg 335 / 358 kg 321 / 344 kg

степен на ефикасност 93 % 93 % 91 %

Централно 
греење

те
хн

ич
ки

 к
ар

ак
те

ри
ст

ик
и
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технички карактеристики

моќ 37 / 32 kW 15 kW 23 kW

димензии (ШxДxВ) 676 x 830 x 1506 mm 590 x 700 x 1080 mm 590 x 642 x 1222 mm

дијаметар на цевката за чад 100 mm 80 mm 80 mm

моќ за греење со зрачење - - -

топлинска моќност пренесена во вода 37 / 32 kW 15 kW 23 kW

количината на вода во котелот 68 l 32 l 35,5 l

потрошувачка на пелети мин/макс 2,13 / 8,36 - 2,13 / 7,14 kg/h 1,03 / 3,55 kg/h 1,48 / 5,5 kg/h

максимално време на работа со полн резервоар 33 h 38,7 h 30 h

капацитет на резервоарот за пелети 70 kg 40 kg 45 kg

волумен на загревање 370 - 617 m³ / 320 - 533 m³ 150 - 250 m³ 230 - 383 m³

површина на загревање 142 - 237 m² / 123 - 205 m² 57 - 96 m² 88 - 147 m²

нето/бруто тежина 360 / 380 kg 215 / 235 kg 230 / 259 kg

степен на ефикасност 90 % 88 % 90 %

10
80

700

590

Централно 
греење



технички карактеристики

моќ 17 kW 23,5 kW 27 kW 19,5 kW

димензии (ШxДxВ) 574 x 568 x 1237 mm 574 x 568 x 1237 mm 574 x 568 x 1237 mm 1100 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШxДxВ) - - - 330 x 440 x 260 mm

дијаметар на цевката за чад 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

моќ за греење со зрачење 1 kW 2 kW 2 kW 4,5 kW

топлинска моќност пренесена во вода 16 kW 21,5 kW 25 kW 15 kW

количината на вода во котелот 32 l 32 l 32 l 35 l

потрошувачка на пелети мин/макс 1,3 / 3,7 kg/h 1,8 / 5,1 kg/h 1,8 / 5,8 kg/h 1,32 / 4,75 kg/h

максимално време на работа со полн 
резервоар 35 h 25 h 25,3 h 20 h

капацитет на резервоарот за пелети 45 kg 45 kg 45 kg 30 kg

волумен на греење 170 - 283 m³ 228 - 380 m³ 270 - 450 m³ 200 - 333 m³

грејна површина 65 - 109 m² 95 - 150 m² 104 - 173 m² 77 - 128 m²

нето/бруто тежина 193 / 222 kg 193 / 222 kg 193 / 222 kg 210 / 238 kg

степен на ефикасност 93 % 94 % 94 % 90 %

Централно 
греење

те
хн

ич
ки

 к
ар

ак
те
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ик
и 
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технички карактеристики

моќ 12 kW 15 kW 22,5 kW

димензии (ШxДxВ) 500 x 590 x 940 mm 530 x 570 x 1010 mm 574 x 620 x 1225 mm

дијаметар на цевката за чад 80 mm 80 mm 80 mm

моќ за греење со зрачење 1,5 kW 2 kW 4 kW

топлинска моќност пренесена во вода 10,5 kW 13 kW 18,5 kW

количината на вода во котелот 27 l 32 l 32 l

потрошувачка на пелети мин/макс 0,8 / 2,5 kg/h 1,2 / 3,5 kg/h 2,03 / 4,53 kg/h

максимално време на работа со полн резервоар 26,2 h 21 h 22 h

капацитет на резервоарот за пелети 21 kg 25 kg 45 kg

волумен на греење 120 - 200 m3 150 - 250 m³ 225 - 375 m³

грејна површина 46 - 77 m2 58 - 96 m² 86 - 144 m²

нето/бруто тежина 165 / 185 kg 181 / 223 kg 196 / 225 kg

степен на ефикасност 97 % 92 % 92 %

Централно 
греење

отвори за одвод на чад:    - одозгора,    - одзади,     - од стран



ЦВРСТО	ГОРИВО



беж

599

430

97
9

Високиот степен на ефикасност на оваа печка влијае 
на намалување на потрошувачката на енергија како и 
на намалување на негативното влијание врз животната 
средина. Модерниот дизајн и пространиот камин со 
голема стаклена површина на вратата од каминот ќе го 
подобрат вашиот животен простор.

бело црвено

EN 13240
BimSchV
DM186-3Stars
Ecodesign

8 133 51 76
36

НОВ

* технички карактеристики - страница 49



11 183 71 79

Камин на цврсто гориво кој претставува редизајн на тра-
диционалниот модел Rustik и е наменет за љубителите на 
урбаниот стил. Со модернистичкиот изглед на овој камин, 
ќе го подобрите вашиот животен и работен простор.

* технички карактеристики - страница 49

EN 13240
DM186-3Stars
Ecodesign

Пе
чк
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и
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црвено мерано

EN 13240
BimSchV

8 133 51 77

Стилска печка на цврсто гориво со врвен квалитет е совршена 
комбинација на префинети естетски елементи со можност за 
комбинирање со керамика во повеќе бои. Покрај визуелните, 
шпоретот Premier има и многу функционални предности, 
како можност за избор на излез на димни гасови, пространа 
ложиште, подобрен систем за согорување и регулирање на 
температурата во просторијата.

црна * технички карактеристики - страница 49

38



* технички карактеристики - страница 49

EN 13240

Печка на цврсто гориво со необичен дизајн, зрачи со шарм и 
го подобрува секој животен и работен простор. Со можност 
за комбинирање со керамика во повеќе бои, се стремиме да 
го разубавиме вашиот дом. Пространата ложиште на овој 
шпорет и стаклената врата ќе ви овозможат да уживате во 
вашиот дом дури и во студените зимски денови.

6 100 38 70

мерано беж црвена сина зелена

39





41

EN 13240
Ecodesign

11 183 71 79

Камин на цврсто гориво со традиционален изглед кој се 
произведува повеќе од 40 години, препознатлив по својот 
квалитет и издржливост. Многу задоволни корисници велат 
дека е семејно наследство поради неговата издржливост.

* технички карактеристики - страница 49



11 183 71 73

EN 13229

Вграден камин со цврсто гориво, висока моќност, кој 
подеднакво добро се вклопува во традиционалните и 
современите средини. Пространата ложиште и големата 
стаклена површина на вратата на ложиштето овозможуваат 
видливост на пламенот и целосна атмосфера.

* технички карактеристики - страница 49

42



Печка на цврсто гориво Tara е модел со помали димензии 
и рустикален изглед, погодна за греење на помали 
станбени единици. Големото стакло на вратата од 
каминот овозможува огнот да биде видлив, што внесува 
дополнителна топлина во вашиот дом.

EN 13240

6 100 38 66

* технички карактеристики - страница 49

43



EN 13240

* технички карактеристики - страница 49слонова коска црвена кафена антрацит

4 67 26 84

Печка на цврсто гориво со рустикален изглед и едноставен 
дизајн, достапен во неколку бои и погоден за греење на 
простории со помала површина. Главните предности 
на шпоретот Vulkan се поврзани со леснотијата на 
користење, заштедата на простор и лесната преносливост. 
Лиените положби го подобруваат изгледот на шпоретот и 
гарантираат долговечност на производот.

44



EN 13240

8 133 51 75

Печка на цврсто гориво, која зрачи со шарм, е уникатна 
комбинација на метал и керамика во многу бои. 
Пространото ложиште со лиена врата овозможува високо 
ниво на ефикасност на горивото. Големата стаклена 
површина на вратата на ложиштето ќе ви овозможи 
да уживате во пријатниот амбиент на вашиот дом и во 
студените зимски денови.

црвена антрацит* технички карактеристики - страница 49

45



Печка на цврсто гориво со едноставен дизајн и практичен 
за употреба, овозможува ефикасно загревање на про-
стории со помали површини. Достапни во повеќе бои, 
се стремиме целосно да ги исполниме вашите желби. Во 
самата печка обезбеден простор за складирање на дрва, 
што значително ја подобрува функционалноста.

EN 13240
DM186-3Stars

EN 13240
DM186-3Stars
Ecodesign

6,5 108 42 84

6 100 38 56

* технички карактеристики - страница 50

слонова коска

слонова коска

црвена

црвена

антрацит

антрацит
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Печка на цврсто гориво со едноставен дизајн и практичен 
за употреба, овозможува ефикасно загревање на 
простории со помали површини. Достапни во повеќе бои, 
се стремиме целосно да ги исполниме вашите желби. Во 
самата печка обезбеден простор за складирање на дрва, 
што значително ја подобрува функционалноста.

EN 13240
BimSchV
DM186-4Stars
Ecodesign

8 133 51 83

EN 13240
DM186-4Stars
BimSchV

7 117 45 78

* технички карактеристики - страница 50 слонова коска

црвена

црвена

антрацит

антрацит

слонова коска
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Печка на цврсто гориво со елегантен дизајн со врата и 
комора за согоревање од лиено железо. Снабдувањето 
на секундарен и терцијарен воздух во комората за 
согорување овозможува почисто согорување. Погледот 
на разиграниот пламен низ големата стаклена површина 
создава посебна атмосфера во просторијата.

антрацитцрвена

НОВ

8 133 51 81,5

EN 13240
DM186-4Stars
Ecodesign

11
29

* технички карактеристики - страница 50
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отвори за одвод на чад:     - одозгора,    - одзади,    - од стран

Печки и камини
599

430

97
9

технички карактеристики

моќ 8 kW 11 kW 8 kW 8 kW

димензии (ШxДxВ) 599 x 430 x 979 mm 750 x 400 x 800 mm 580 x 534 x 1125 mm 580 x 534 x 1125 mm

дијаметар на цевката за чад 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm

волумен на загревање 133 m³ 183 m³ 133 m³ 133 m³

површина на загревање 51 m² 71 m² 51 m² 51 m²

нето/бруто тежина 97 / 116 kg 110 / 123 kg 190 / 220 kg 215 / 245 kg

степен на ефикасност 76 % 79 % 77 % 77 %

технички карактеристики

моќ 6 kW 6 kW 11 kW 11 kW

димензии (ШxДxВ) 470 x 360 x 980 mm 470 x 360 x 980 mm 720 x 440 x 820 mm 720 x 440 x 820 mm

дијаметар на цевката за чад 150 mm 150 mm 120 mm 120 mm

волумен на загревање 100 m³ 100 m³ 183 m³ 183 m³

површина на загревање 38 m² 38 m² 71 m² 71 m²

нето/бруто тежина 98 / 112 kg 100 / 114 kg 124 / 137 kg 125 / 138 kg

степен на ефикасност 70 % 70 % 79 % 79 %

технички карактеристики

моќ 11 kW 6 kW 4 kW 8 kW

димензии (ШxДxВ) 730 x 426 x 543 mm 430 x 346 x 800 mm 340 x 360 x 885 mm 460 x 440 x 900 mm

дијаметар на цевката за чад 180 mm 120 mm 120 mm 120 mm

волумен на загревање 183 m³ 100 m³ 67 m³ 133 m³

површина на загревање 71 m² 38 m² 26 m² 51 m²

нето/бруто тежина 90 / 106 kg 48 / 57 kg 75 / 80 kg 105 / 122 kg

степен на ефикасност 73 % 66 % 84 % 75 % те
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технички карактеристики

моќ 6 kW 7 kW 6,5 kW 8 kW

димензии (ШxДxВ) 455 x 442 x 865 mm 455 x 442 x 865 mm 455 x 442 x 865 mm 455 x 442 x 865 mm

дијаметар на цевката за чад 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

волумен на загревање 100 m³ 117 m³ 108 m³ 133 m³

површина на загревање 38 m² 45 m² 42 m² 51 m²

нето/бруто тежина 76,5 / 88,5 kg 85 / 97 kg 67 / 79 kg 85 / 97 kg

степен на ефикасност 56 % 78 % 84 % 83 %

455

445

11
29

технички карактеристики

моќ 8 kW

димензии (ШxДxВ) 460 x 445 x 1129 mm

дијаметар на цевката за чад 120 mm

волумен на загревање 133 m³

површина на загревање 51 m²

нето/бруто тежина 105 / 122 kg

степен на ефикасност 81,5 %

Печки и камини

те
хн

ич
ки

 к
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црна црвена

Шпоретот на цврсто гориво со врвен квалитет и врвен 
дизајн постигнува високи перформанси при загревање, 
готвење и печење. Совршено се вклопува во модерните 
кујнски средини, создавајќи топла атмосфера.

6 100 38 83

* технички карактеристики - страница 66

EN 12815
BimSchV
DM186-2Stars
Ecodesign

51



Уживајте во топлината на вашиот дом и подготвување 
храна на шпорет со уникатен дизајн. Дополнителна 
елеганција на овој модел му дава предната страна 
покриена со керамика и калено стакло отпорно на високи 
температури. Безбедносниот механизам за заклучување 
овозможува лесно затворање на комората за согорување 
и вратата на рерната. Телескопските лизгалки со 
забавувач овозможуваат лесно движење на фиоката 
во долниот дел од шпоретот. Опционална монтажа на 
керамичка плоча.



Керамичка грејна плоча 
(изборно)

Предности
• Готвење на целата површина на челичната плоча и 
експресно готвење на дефинирана површина на плочата.
• Навлака за шпорет изработен од висококвалитетен лим 
заштитен со лак отпорен на високи температури.
• Поврзување со оџакот: одозгора и од задната страна 
доколку се користи челична плоча.
• Тројно стакло на вратата на ложиштето; тројна стаклена 
врата од рерната со вграден термометар.
• Комора за согорување обложена со шамотни плочи, кои 
ја акумулираат топлината и ги зголемуваат температурите 
емитувани во просторијата.
• Отворање на вратата на рерната настрана.
• Едноставно регулирање на доводот на примарен воздух 
во комората за согорување.
• Снабдување на секундарен и терцијарен воздух во 
комората на согорување овозможува и поефикасно 
согорување.

53
7 117 45 82

* технички карактеристики - страница 66

5 83 32 78

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



EN 12815
DM186-4Stars
Ecodesign

54

* технички карактеристики - страница 66

Шпорет на цврсто гориво со супериорен дизајн со 
леан горилник и голем волумен на рерната. Шпоретот 
достигнува високи температури на шпоретот за многу 
кратко време на горење, што го скратува времето на 
подготовка на храната. Лиените компоненти зрачат 
топлина долго по прекинот на палењето.

8 133 51 83

црнабелоцрвена

НОВ



EN 12815

5 83 32 70

Шпорет на цврсто гориво со рустикален изглед, погоден за 
загревање простории со помала површина и подготовка 
на храна на традиционален начин. Големиот волумен на 
рерната овозможува подготовка на храната во поголеми 
садови.

* технички карактеристики - страница 67 бело де лукс

55



Мултифункционален шпорет со врвен квалитет, дизајн и 
хармонични димензии, кој освен што ќе обезбеди топлина во 
вашиот дом, на секое подготвено јадење ќе му даде уникатен 
вкус. Стаклото на вратата од ложиштето овозможува да 
се види пламенот и комплетна атмосфера. Со опцијата за 
поставување керамичка грејна плоча, се стремиме целосно 
да ги задоволиме вашите естетски барања.

бело црвена антрациткапучино

бело црвена антрациткапучино

7 117 45 84

6,5 108 42 84

EN 12815
15aBV-G
DM186-4Stars 
BimSchV

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

* технички карактеристики - страница 66
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Мултифункционалниот шпорет со врвен квалитет и дизајн 
претставува необична комбинација на традиционални и 
модерни естетски елементи и на секое подготвено јадење 
му дава уникатен вкус. Стаклото на вратата од ложиштето 
овозможува да се види пламенот и комплетна атмосфера. Со 
опцијата за поставување керамичка грејна плоча, се стремиме 
целосно да ги задоволиме вашите естетски барања.

бело

бело

црвена

црвена

антрацит

антрацит

капучино

капучино

6,5 108 42 84

EN 12815
15aBV-G
DM186-4Stars 
BimSchV

7 117 45 84

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

* технички карактеристики - страница 66
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Мултифункционалниот шпорет на цврсто гориво, со подобрен 
процес на согорување и хармонични димензии, ќе ви овозможи 
да уживате во богатите вкусови на храната подготвена на 
традиционален начин. Стаклото на вратата од ложиштето 
овозможува да се види пламенот и комплетна атмосфера. 
Со опцијата за вградување на керамичка грејна плоча, се 
стремиме целосно да ги задоволиме вашите потреби.

бело антрацит

бело антрацит * технички карактеристики - страница 66

EN 12815
15aBV-G
BimSchV

5 83 32 79

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

5 83 32 79
58



Мултифункционалниот шпорет на цврсто гориво, со подобрен 
процес на согорување, ќе ви овозможи да уживате во 
богатите вкусови на храната подготвена на традиционален 
начин. Стаклото на вратата од ложиштето овозможува да 
се види пламенот и комплетна атмосфера. Со опцијата за 
вградување на керамичка грејна плоча, се стремиме целосно 
да ги задоволиме вашите потреби.

бело антрацит

бело антрацит

5 83 32 79

5 83 32 79

* технички карактеристики - страница 66

EN 12815
15aBV-G
BimSchV

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

5959



•
•
•
•

Керамичка грејна плоча 
(изборно)

Предности
• Готвење на целата површина на челичната плоча со 
помош на „експресна“ рингла на дефинирана површина.
• Двојно стакло на вратата на рерната со вграден 
термометар.
• Огниште обложено со шамотни плочи кои ја 
акумулираат топлината и ја зголемуваат температурата 
што се емитува во просторијата.
• Едноставно регулирање на доводот на примарен 
воздух во комората за согорување.
• Снабдувањето на секундарен и терцијарен воздух 
во комората за согорување овозможува поефикасно 
согорување.

60





Мултифункционален шпорет на цврсто гориво 
со препознатлив дизајн кој ќе ви овозможи да го 
почувствувате задоволството при подготвувањето 
на храната на традиционален начин. Долгогодишен 
омилен избор на нашите потрошувачи, тој е доказ за 
квалитетот и издржливоста на овој производ. Дознајте 
зошто ова е нашиот најпродаван модел.

7,5 125 48 81,5

6 100 38 74

* технички карактеристики - страница 67бело

бело

кафена

кафена

EN 12815

EN 12815
DM186-4Stars
Ecodesign
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Мултифункционален шпорет на цврсто гориво 
со препознатлив дизајн кој ќе ви овозможи да го 
почувствувате задоволството при подготвувањето 
на храната на традиционален начин. Долгогодишен 
омилен избор на нашите потрошувачи, тој е доказ за 
квалитетот и издржливоста на овој производ. Дознајте 
зошто ова е нашиот најпродаван модел.

7,5 125 48 81,5

6,5 108 43 76

* технички карактеристики - страница 67 бело

бело

кафена

кафена

EN 12815

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

65

белоантрацитде лукс

EN 12815

65

Шпорет на цврсто гориво со подобрени функции, достапен 
во повеќе бои, погоден за загревање простории на помали 
површини и подготовка на вкусна храна на традиционален 
начин.

* технички карактеристики - страница 67 белоде лукс антрацит

5 83 32 74

82
5

8 133 51 85



технички карактеристики 

моќ 6,5 kW 6,5 kW 7 kW 7 kW

димензии (ШxДxВ) 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШxДxВ) 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

дијаметар на цевката за чад 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

волумен на загревање 108 m³ 108 m³ 117 m³ 117 m³

површина на загревање 42 m² 42 m² 45 m² 45 m²

нето/бруто тежина 110 / 127 kg 125 / 144 kg 110 / 127 kg 125 / 144 kg

степен на ефикасност 84 % 84 % 84 % 84 %

технички карактеристики 

моќ 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW

димензии (ШxДxВ) 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШxДxВ) 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

дијаметар на цевката за чад 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

волумен на загревање 83 m³ 83 m³ 83 m³ 83 m³

површина на загревање 32 m² 32 m² 32 m² 32 m²

нето/бруто тежина 110 / 127 kg 126 / 145 kg 110 / 127 kg 126 / 145 kg

степен на ефикасност 79 % 79 % 79 % 79 %те
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ич
ки
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отвори за одвод на чад:    - одозгора,    - одзади,    - од стран

технички карактеристики 

моќ 7 kW 5 kW 6 kW 8 kW

димензии (ШxДxВ) 866 x 600 x 860 mm 866 x 600 x 860 mm 750 x 600 x 850 mm 850 x 613 x 887 mm

димензии на рерната (ШxДxВ) 330 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

дијаметар на цевката за чад 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

волумен на загревање 117 m³ 83 m³ 100 m³ 133 m³

површина на загревање 45 m² 32 m² 38 m² 51 m²

нето/бруто тежина 185 / 203 kg 185 / 203 kg 122 / 139 kg 125 / 145 kg

степен на ефикасност 82 % 70 % 83 % 83 %

Шпорети

66



Шпорети

технички карактеристики 

моќ 5 kW 8 kW 5 kW

димензии (ШxДxВ) 915 x 565 x 850 mm 915 x 565 x 850 mm 965 x 612 x 780 mm

димензии на рерната (ШxДxВ) 460 x 485 x 185 mm 460 x 485 x 185 mm 550 x 540 x 195 mm

дијаметар на цевката за чад 120 mm 120 mm 120 mm

волумен на загревање 83 m³ 133 m³ 83 m³

површина на загревање 32 m² 51 m² 32 m²

нето/бруто тежина 87 / 102 kg 87 / 102 kg 91 / 106 kg

степен на ефикасност 74 % 85 % 70 %

технички карактеристики 

моќ 6 kW 6,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

димензии (ШxДxВ) 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШxДxВ) 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

дијаметар на цевката за чад 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

волумен на загревање 100 m³ 108 m³ 125 m³ 125 m³

површина на загревање 38 m² 43 m² 48 m² 48 m²

нето/бруто тежина 110 / 127 kg 127 / 146 kg 110 / 127 kg 127 / 146 kg

степен на ефикасност 74 % 76 % 81,5 % 81,5 %
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Печка на цврсто гориво за етажно греење со врвен 
квалитет и дизајн, е комбинација од фино обработени 
квалитетни материјали. Големата стаклена површина на 
вратата на ложиштето овозможува видливост на пламе-
нот и целосна атмосфера. Нудиме и варијанта со рерна, 
за љубителите на приготвување храна на традиционален 
начин. За љубителите на подготовка на храна на традицио-
нален начин нудиме и модел со рерна.



Предности
• Специјална безбедносна рачка на вратата на 
ложиштето.
• Со прилагодување на моќноста на печката со 
посебен регулатор автоматски се прилагодува 
температурата на водата во котелот.
• Со прилагодување на секундарното довод 
на воздух со посебен регулатор се обезбедува 
поефикасно согорување.
• Стакло на вратата од рерната со вграден 
термометар (Paollo F).

20 200-333 77-128 82

19 190-317 73-122 72

* технички карактеристики - страница 78 беж

беж

црвена

црвена
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EN 13240

* технички карактеристики - страница 78

14 140-233 54-90 74

Камин на цврсто гориво за етажно греење со традициона-
лен изглед, препознатлив по својот квалитет и издржли-
вост. Многу задоволни корисници велат дека е семејно 
наследство поради неговата издржливост.

70



EN 12815

20 200-333 77-128 72

* технички карактеристики - страница 78 бело антрацит

Печка на цврсто гориво за етажно греење со едноставен 
дизајн, хармонични димензии и врвен квалитет. Големиот 
волумен на ложиштето го продолжува времето помеѓу 
два палења и придонесува за поголема удобност при 
користење на производот.

71



Мултифункционален шпорет за етажно греење, суперио-
рен дизајн и квалитет. Претставува идеално решение за 
загревање на поголеми станбени единици со можност за 
подготовка на храна на традиционален начин. Подобрени-
от дизајн на капакот овозможува максимална адаптација 
на потребите на корисникот.



EN 12815

•
•
•

Предности
• Готвење на целата површина на челичната плоча.
• Двојно стакло на вратата на рерната со вграден термо-
метар.
• Вградениот термостат и манометар обезбедуваат допо-
лнителна безбедност на производот.
• Вграден специјален регулатор за поставување на режи-
мот на греење или печење.
• Со прилагодување на доводот на примарен, секундарен и 
терцијарен воздух со регулаторите, тековната ефикасност 
и согорување на котелот автоматски се прилагодуваат.
• Двете положби на лиената решетка во ложиштето ово-
зможуваат работата на шпоретот да се прилагоди на вре-
менските услови.

Керамичка грејна плоча  
(изборно)

* технички карактеристики - страница 78

32 320-533 123-205 71

кафена

бело

антрацит

црвена
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EN 12815

* технички карактеристики - страница 78

27 270-450 104-173 77

Мултифункционалниот шпорет на цврсто гориво за ета-
жно греење е одлично решение за економичен систем 
за греење во поголемите станбени единици со можност 
за подготовка на храна на традиционален начин. Со 
вградување дополнителни компоненти се постигнува 
максимална безбедност при работа.

кафена

бело

антрацит

црвена

75



EN 12815

23 230-383 88-147 74

Мултифункционалниот шпорет на цврсто гориво за етажно 
греење обезбедува економичен систем за греење со 
можност за подготовка на храна на традиционален начин. 
Долгогодишното искуство во производството на овој модел 
овозможи инсталирање на дополнителни компоненти, со 
што се подобри оперативната безбедност и ефикасност.

кафена

бело

антрацит

црвена

* технички карактеристики - страница 78

76



Мултифункционалниот шпорет на цврсто гориво за 
етажно греење обезбедува економичен и сигурен 
систем за греење со можност за подготовка на храна на 
традиционален начин.

14 140-233 54-90 78

12 120-200 46-77 69

* технички карактеристики - страница 78

бело кафена

бело кафена

77



tehničke karakteristike

моќ 32 kW 27 kW 23 kW 12 kW 14 kW

димензии (ШxДxВ) 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

димензии на рерната (ШxДxВ) 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

дијаметар на цевката за чад 160 mm 150 mm 150 mm 120 mm 120 mm

моќ за греење со зрачење 10 kW  7 kW 9 kW 4 kW 6 kW 

топлинска моќност 
пренесена во вода 22 kW 20 kW 14 kW 8 kW 8 kW 

количината на вода 
во котелот 32 l 25 l 14 l 5,5 l 5,5 l

волумен на загревање 320 - 533 m³ 270 - 450 m³ 230 - 383 m³ 120 - 200 m³ 140 - 233 m³

површина на загревање 123 - 205 m² 104 - 173 m² 88 - 147 m² 46 - 77 m² 54 - 90 m²

нето/бруто тежина 211 / 241 kg 195 / 219 kg 170 / 192 kg 132 / 152 kg 152 / 175 kg

степен на ефикасност 71 % 77 % 74 % 69 % 78 %

Етажно 
греење

технички карактеристики 

моќ 19 kW 20 kW 14 kW 14 kW 20 kW

димензии (ШxДxВ) 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

димензии на рерната (ШxДxВ) - 278 x 396 x 213 mm - - -

дијаметар на цевката за чад 150 mm 150 mm 120 mm 120 mm 150 mm

моќ за греење со зрачење 4 kW 5 kW 7 kW 7 kW 6 kW 

топлинска моќност 
пренесена во вода 15 kW 15 kW 7 kW 7 kW 14 kW 

количината на вода 
во котелот 28 l 28 l 11 l 11 l 16 l

волумен на загревање 190 - 317 m³ 200 - 333 m³ 140 - 233 m³ 140 - 233 m³ 200 - 333 m³

површина на загревање 73 - 122 m² 77 - 128 m² 54 - 90 m² 54 - 90 m² 77 - 128 m²

нето/бруто тежина 194 / 209 kg 285 / 305 kg 137 / 150 kg 137 / 150 kg 140 / 153 kg

степен на ефикасност 72 % 82 % 74 % 74 % 72 %

отвори за одвод на чад:    - одозгора,    - одзади,    - од стран78
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8025 55 70
бело

220 mm
145 mm
110 mm

• 180 mm

Готвењето може да биде вистинско уживање доколку 
во него имате добар сојузник. Новиот, редизајниран 
шпорет модел S 140 55 R ќе ја претвори вашата кујна во 
работилница со прекрасни мириси и вкусови.

* технички карактеристики - страница 86црна
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81
бело* технички карактеристики - страница 86 црна

Новиот, редизајниран модел на шпорет SG 122 55 R 
совршено се вклопува во модерните кујнски средини. 
Можноста за комбинирање на два извора на енергија ќе 
ви ги олесни секојдневните активности. Палење на гас со 
една рака.

9125 55 70

• 180 mm
145 mm



82
8025 55 70

бело кафена

220 mm
145 mm
110 mm

• 180 mm

Електричен шпорет со функционален дизајн, ширина 55 см. 
Има 4 рингли со различни димензии и голема волуменска 
конвенционална печка. Бројни задоволни корисници го 
потврдуваат квалитетот и издржливоста на овој производ.

* технички карактеристики - страница 86
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* технички карактеристики - страница 86 бело кафена

Електричен шпорет со функционален дизајн, широк 50 cm. 
Има две експресни рингли и обична рерна. Леснотијата на 
користење и издржливоста се најголемите предности на 
овој модел.

8225 50 60

• 180 mm
• 145 mm

145 mm
180 mm
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бело кафена

бело

бело

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

* технички карактеристики - страница 86
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технички карактеристики 

моќ 8025 W 8025 W 8225 W

димензии (ШxДxВ) 550 x 600 x 850 mm 550 x 600 x 850 mm 500 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШxДxВ) 460 x 475 x 320 mm 460 x 475 x 320 mm 400 x 470 x 320 mm

волумен на рерната 70 l 70 l 60 l

нето/бруто тежина 50 / 62 kg 50 / 62 kg 47 / 58 kg

Електрични и 
комбинирани 
шпорети

технички карактеристики 

моќ 3800 W 1200 W 2500 W

димензии (ШxДxВ) 550 x 360 x 380 mm 240 x 320 x 67 mm 436 x 320 x 67 mm

димензии на рерната (ШxДxВ) 400 x 300 x 220 mm - -

волумен на рерната 26,4 l - -

нето/бруто тежина 19 / 21 kg 3,2 / 3,5 kg 5,3 / 5,5 kg

технички карактеристики 

моќноста на електричниот дел 5125 W 5125 W -

моќноста на гасниот дел 4000 W 4000 W 4000 W

димензии (ШxДxВ) 550 x 600 x 850 mm 550 x 600 x 850 mm 400 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШxДxВ) 460 x 475 x 320 mm 460 x 475 x 320 mm -

волумен на рерната 70 l 70 l - 

нето/бруто тежина 48 / 60 kg 48 / 60 kg 21 / 30,5 kg
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EN 613

Новиот дизајн на печката Panoramik се издвојува со своите 
елегантни, заоблени линии. Новиот модел ги задржа 
квалитетните и функционалните предности на претходниот 
модел.

* технички карактеристики - страница 90

9 150 58 88
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EN 613

* технички карактеристики - страница 90

Новата, редизајнирна печка на гас Midi Lux задржа сè што 
е функционална предност на претходниот модел. Со својот 
нов дизајн, оваа печка одлично се вклопува во модерните 
ентериери.

9 150 58 88
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технички карактеристики 

моќ 9 kW 9 kW

димензии (ШxДxВ) 791 x 252 x 713 mm 780 x 242 x 713 mm

дијаметар на цевката за чад 83 mm 83 mm

волумен на загревање 150 m³ 150 m³

површина на загревање 58 m² 58 m²

нето/бруто тежина 34 / 44 kg 34 / 44 kg

степен на ефикасност 88 % 88 %

отвори за одвод на чад:     - одозгора,    - одзади,    - од стран

Печки на гас



ДОДАТНА	ОПРЕМА
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1200 20

црна

црвена

ЦЕВКИ ЗА ОДВОД НА ДИМ

ПРАВОСМУКАЛКА ЗА ПЕПЕЛ

WI FI MODUL M

ширина: ø118 / ø150 / ø160
висина: 1 x 0,5 m / 1 x 1 m / 2x кривини (сет)
Постои и опција за купување на цевката 
одделно од комплетот.

за цврсто гориво

Апликацијата Alfa Plam-M е наменета за шпорети од 
семејството Commo: COMMO 12, COMMO 15, COMMO 21, 
COMMO COMPACT (сите модели).

црна

црна

црна

РЕЗЕРВОАР ЗА ПЕЛЕТ

ЦЕВКИ ЗА ОДВОД НА ДИМ

WI FI MODUL T

димензии: 676 x 830 x 1506 mm
капацитет на резервоарот: 280 kg
нето/бруто тежина: 360 / 380 kg

за пелет

ширина: ø 80 / ø100
висина: 2 x 1 m / 1 x 0,25 m / 1 x лакт /
1 x розетна и T рачва (сет)
Постои и опција за купување на цевката 
одделно од комплетот.

Дополнителен резервоар за пелет, со 
компактни димензии, е дизајниран да работи 
со котли Commo

Compact 32 и Commo Compact 37.
Капацитетот на резервоарот е 280 kg пелет.
Значителниот капацитет на резервоарот 

овозможува голема
автономија на работа на котелот. Сензорот 

за ниво на пелети, кој е фабрички инсталиран 
во котелот, е поврзан со дополнителен

резервоар за пелети и овозможува 3-5 
дена работа на котелот без надзор на 
сопственикот.

Апликацијата Alfa Plam-T е наменета за модели: LUCA S, 
LUCA 12, DINO 17/27, GRANDE 28/37, COMPACT 32/37, ALFA 
TERM 20 PELLET.

Alfa Plam-T е апликација која ви 
овозможува да комуницирате 
со вашиот производ на пелети 
преку Интернет.

Со преземање на бесплатната 
апликација од Play и App stores, 
добивате нова далечинска пла-
тформа која ви овозможува да 
го контролирате вашето грее-
ње во куќата, од каде било на-
двор од куќата.

бело

беж

кафена

црвена

антрацит

Флексибилно метално црево долго 85 cm 
со додаток за вакуумирање на аглите на 
печката (метална цевка за поврзување долга 
20 cm). Погоден за собирање пепел и изгорени 
материјали.

Филтрирање со петслоен систем за заштита:
1. огноотпорна вреќа со керамички влакна
2. платнена руфована вреќа
3. Платнена руфована вреќа за мотор
4. вшмукувачки микро филтер
5. индикатор за микрофилтер за издувни 
гасови - показател за оптоварување, т.е. 
полнење на уредот

Безбедносен воздушен вентил
Постои и опција за купување на цевката 

одделно од комплетот.

Alfa Plam-M е апликација која ви 
овозможува да комуницирате 
со вашиот производ на пелети 
користејќи Интернет и мобилен 
телефон.

Со преземање на бесплатната 
апликација од Play и App stores, 
добивате нова далечинска пла-
тформа која ви овозможува да 
го контролирате вашето греење 
во куќата, од каде било надвор 
од куќата.
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Стандарди
На глобалниот пазар квалитетот се докажува 
преку континуирано подобрување на сите деловни 
сегменти на компанијата. Исполнувањето на 
барањата на ISO стандардот е еден од условите 
за учество на европскиот пазар. Системот за 
управување со квалитет на компанијата Алфа-
Плам ги исполнува сите барања на стандардот 

SRPS ISO 9001:2008, чија доследна имплементација 
подразбира: високо ниво на квалитет на производи 
и услуги, стабилен развој на производи, поголемо 
учество на пазарот, поголем профит и полесно 
извршување на работните задачи.
Повеќето производи ги исполнуваат барањата на 
следните европски и руски стандарди:

* Малите варијации во бојата и техничките карактеристики може да се должат на процесот на печатење и технички грешки.
Производителот го задржува правото да го промени изгледот и техничките карактеристики на производот без претходна најава.

EN 12815
Европски стандарди за шпорети на цврсто гориво.

EN 13240
Европски стандарди за печки на цврсто гориво

EN 14785
Европски стандарди за шпорети, печки и котли на 
пелет.

EN 303-5
Европски стандарди за котли (бојлери).

EN 613
Европски стандарди за печки на гас

BimSchV
Германски заштитни мерки за грејни тела.

15aBV-G
Австриски безбедносни мерки за грејни тела.

Ecodesign
Европска директива која ги дефинира барањата за 
екодизајн на производи кои користат енергија.

GOST 9817-95
Руски стандарди за шпорети и печки на цврсто гориво.

EN 13229 
Вградени камини и отворени камини на цврсто гориво.

Aria Pulita DM186
Италијански сертификат за квалитет на производот 
кој е класифициран преку ѕвездички (2-5) врз основа 
на перформансите и емисиите
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