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За нас
Alfa-Plam“ поседува најсовремена технологија, хали и магацини, кои овозможуваат годишно производство од
преку 180.000 единици. Современите
машини од познатите европски и светски производители се дел од опремата која придонесува за високиот
квалитет на производите. Фабриката
се простира на преку 70.000 m², во
моментов вработува и работно ангажира преку 1.000 работници.
Портфолиото на „Alfa-Plam“ составено е од:
1) Шпорети, печки и котли на пелет.
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) Eлектрични и комбинирани
		шпорети.
7) Производи на гас.
8) Премиум бренд Calux.

Историјат

Постигнато рекордно
производство од
185.000 единици.

„Alfa-Plam“добива мнозински
акционер, ја менува својата
деловна, производствена и
продажна филозофија.

Доаѓа до спојување на овие две
претпријатија под името
„MИВ-Meтална Индустрија Врање“.

2017

Во Врање е основано
занаетчиското претпријатие
„Meталац“.

1990

Претпријатието го добива
сегашното име „Alfa-Plam“.

1962

Во близина на „Meталац“
поставен е темел на фабриката
за метална амбалажа и опрема
„Alfa“.

2012

1980

Oсновни факти
• № 1 во Европа по производство на
шпорети на цврсто гориво.
• Во топ 5 производители на грејни
тела во Европа.
• Еден од ретките производители кој
располага со 4 вида на површинска
заштита.
• Извоз во преку 40 држави ширум
светот.
• 70 % од вкупната продажба се
остварува на странските пазари.

2015

Alfa-Plam“ презема стратешки
чекор - со купувањето на италијанскиот бренд „Calux“ целото
портфолио станува дел од
„Alfa-Plam“ брендот.

1948

ПЕЧКИ И ШПОРЕТИ
на пелет

Печка на пелет со премиум квалитет и модерен
дизајн, прилагодена на потребите на урбаниот начин
на живот. Употребата на квалитетни материјали и
на сите вградени компоненти гарантира долг век на
траење на производот. Печката е достапна во три
модерни бои како би можела целосно да се вклопи
во современите амбиенти.

Mултифункционален шпорет на пелет со врвен дизајн и квалитет, остварува високи перформанси во
подготовката на храна и греењето. Со примена на
современите и технолошки решенија се постигнува
максимална удобност при употребата.

технички карактеристики
сила
димензии (ШxДxВ)

8 kW

8 kW

8 kW

12 kW

500 x 530 x 955 mm

500 x 530 x 955 mm

547 x 543 x 1025 mm

589 x 633 x 1109 mm

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

0,82 / 2,03 kg/h

0,82 / 2,03 kg/h

0,63 / 1,95 kg/h

0,5 / 2,7 kg/h

дијаметар на издувна цевка
потрошувачка на пелет мин./макс.
макс. време на работа со полн резервоар

28 h

28 h

29 h

56 h

капацитет на резервоарот за пелет

23 kg

23 kg

20 kg

28 kg

волумен на загревање

133 m³

133 m³

133 m³

200 m³

површина на загревање
тежина нето/бруто

51 m²

51 m²

51 m²

77 m²

110 / 128 kg

110 / 128 kg

136 / 158 kg

158/184 kg

85 %

85 %

85 %

91 %

степен на ефикасност

технички карактеристики
сила

8 kW

димензии (ШxДxВ)

900 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШxДxВ)

330 x 440 x 260 mm

дијаметар на издувна цевка
потрошувачка на пелет мин./макс.

80 mm
0,64 / 1,98 kg/h

макс. време на работа со полн резервоар

23 h

капацитет на резервоарот за пелет

15 kg

волумен на загревање

133 m³

површина на загревање

51 m²

тежина нето/бруто

141 / 163 kg

степен на ефикасност
отвори за одвод на издувните гасови:

86 %

- од горе,

- позади,

- бочно

Далечинско
управување со помош
на андроид и iOS
апликации (oпциja).

ЕТАЖНО ГРЕЕЊЕ
на пелет

Mултифункционален шпорет на пелет со врвен дизајн и
квалитет, остварува високи перформанси во подготовката на
храна и греењето. Со примена на современите и технолошки
решенија се постигнува максимална удобност при употребата.

НОВО

LUX

ПРОТОТИП

технички карактеристики
сила

12 kW

15 kW

21 kW

17 kW

500 x 570 x 940 mm

530 x 570 x 1010 mm

574 x 620 x 1225 mm

574 x 568 x 1237 mm

дијаметар на издувна цевка

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

сила нa греење со зрачење

1,5 kW

2 kW

3 kW

2 kW

топлинска сила предадена на водата

10,5 kW

13 kW

18 kW

15 kW

27 l

32 l

32 l

32 l

0,8 / 2,5 kg/h

1,2 / 3,5 kg/h

1,7 / 5,05 kg/h

1,3 / 3,7 kg/h

димензии (ШxДxВ)

количество на вода во котелот
потрошувачка на пелет мин./макс.
макс. време на работа со полн резервоар

26,2 h

21 h

26,5 h

35 h

капацитет на резервоарот за пелет

21 kg

25 kg

45 kg

45 kg

120 - 200 m3

150 - 250 m³

210 - 350 m³

170 - 283 m³

46 - 77 m2

58 - 96 m²

81 - 135 m²

65 - 109 m²

165 / 185 kg

181 / 223 kg

196 / 225 kg

193 / 222 kg

97 %

92 %

86 %

93 %

волумен на загревање
површина на загревање
тежина нето/бруто
степен на ефикасност

LUX

технички карактеристики
сила
димензии (ШxДxВ)
дијаметар на издувна цевка

27 kW

28 kW

37 kW

37 kW

574 x 568 x 1237 mm

979 x 761 x 1400 mm

979 x 761 x 1400 mm

979 x 761 x 1400 mm

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

сила нa греење со зрачење

2 kW

-

-

-

топлинска сила предадена на водата

25 kW

28 kW

37 kW

37 kW

количество на вода во котелот
потрошувачка на пелет мин./макс.
макс. време на работа со полн резервоар
капацитет на резервоарот за пелет
волумен на загревање

32 l

74 l

72 l

72 l

1,8 / 5,8 kg/h

1,75 / 6,64 kg/h

2,45 / 8,27 kg/h

2,45 / 8,27 kg/h

25,3 h

114 h

69 h

69 h

45 kg

200 kg

170 kg

170 kg

270 - 450 m³

280 - 467 m³

370 - 617 m³

370 - 617 m³

површина на загревање

104 - 173 m²

108 - 179 m²

142 - 237 m²

142 - 237 m²

тежина нето/бруто

193 / 222 kg

321 / 344 kg

335 / 358 kg

335 / 358 kg

94 %

91 %

93 %

93 %

степен на ефикасност

НОВО

15

ПРОТОТИП

15

технички карактеристики
сила
димензии (ШxДxВ)
дијаметар на издувна цевка

15 kW

23 kW

32 kW

37 kW

590 x 700 x 1080 mm

590 x 642 x 1222 mm

676 x 830 x 1506 mm

676 x 830 x 1506 mm

80 mm

80 mm

100 mm

100 mm

сила нa греење со зрачење
топлинска сила предадена на водата
количество на вода во котелот
потрошувачка на пелет мин./макс.
макс. време на работа со полн резервоар
капацитет на резервоарот за пелет
волумен на загревање
површина на загревање
тежина нето/бруто
степен на ефикасност

-

-

-

-

15kw

23 kW

32 kW

37 kW

32l

35,5 l

68 l

68 l

1,03 / 3,55 kg/h

1,48 / 5,5 kg/h

2,13 / 7,14 kg/h

2,13 / 8,36 kg/h

38,7 h

30 h

33 h

33 h

40 kg

45 kg

70 kg

70 kg

150 - 250 m3

230 - 383 m³

320 - 533 m³

370 - 617 m³

58 - 96 m2

88 - 147 m²

123 - 205 m²

142 - 237 m²

215 / 235 kg

230 / 259 kg

360 / 380 kg

360 / 380 kg

88 %

90 %

90 %

90 %

технички карактеристики
сила

20 kW

димензии (ШxДxВ)

1100 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШxДxВ)

330 x 440 x 260 mm

дијаметар на издувна цевка

80 mm

сила нa греење со зрачење

5 kW

топлинска сила предадена на водата

15 kW

количество на вода во котелот

35 l

потрошувачка на пелет мин./макс.

1,32 / 4,75 kg/h

макс. време на работа со полн резервоар

20 h

капацитет на резервоарот за пелет

30 kg

волумен на загревање

200 - 333 m³

површина на загревање

77 - 128 m²

тежина нето/бруто

210 / 238 kg

степен на ефикасност
отвори за одвод на издувните гасови:

87 %

- од горе,

- позади,

- бочно

Dino печки на пелет за етажно греење со
унапреден процес за контрола на согорувањето,
се карактеризира со висок степен на ефикасност
и безбедност Со внимателно прилагодување на
дизајнот и користењето на најновите технологии,
постигнати се високи перформанси за да им се
обезбеди на крајните корисници удобност, заштеда
и автономија при работа.

ПЕЧКИ И КАМИНИ
на цврсто гориво

AMELIA
Печка на цврсто гориво со елегантен дизајн со лиена
врата на ложиштето. Доводот на секунарен и терцијарен
воздух во ложиштето овозможува почисто согорување.
Погледот на разиграниот пламен низ големата стаклена
површина создава посебна атмосфера во просторијата.

R

GALA

PROTOTIP

AMELIA

PROTOTIP

GALA

технички карактеристики
сила
димензии (ШxДxВ)

AMELIA

8 kW

11 kW

11 kW

11 kW

8 kW

979 x 430 x 599 mm

720 x 440 x 820 mm

720 x 440 x 820 mm

750 x 400 x 800 mm

455 x 485 x 1129 mm

дијаметар на издувна цевка

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

волумен на загревање

133 m³

183 m³

183 m³

183 m³

133 m³

површина на загревање

51 m²

71 m²

71 m²

71 m²

51 m²

-

124 / 137 kg

125 / 138 kg

110 / 123 kg

105 / 122 kg

76 %

79 %

79 %

79 %

75 %

8 kW

8 kW

11 kW

6 kW

6 kW

580 x 534 x 1125 mm

580 x 534 x 1125 mm

730 x 426 x 543 mm

470 x 360 x 980 mm

470 x 360 x 980 mm

дијаметар на издувна цевка

150 mm

150 mm

180 mm

150 mm

150 mm

волумен на загревање

133 m³

133 m³

183 m³

100 m³

100 m³

тежина нето/бруто
степен на ефикасност

технички карактеристики
сила
димензии (ШxДxВ)

површина на загревање

51 m²

51 m²

71 m²

38 m²

38 m²

190 / 220 kg

215 / 245 kg

90 / 106 kg

98 / 112 kg

100 / 114 kg

77 %

77 %

73 %

70 %

70 %

6 kW

8 kW

6 kW

7 kW

4 kW

430 x 346 x 800 mm

460 x 440 x 900 mm

455 x 442 x 865 mm

455 x 442 x 865 mm

340 x 360 x 885 mm

дијаметар на издувна цевка

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

волумен на загревање

100 m³

133 m³

100 m³

117 m³

67 m³

површина на загревање

38 m²

51 m²

38 m²

45 m²

26 m²

48 / 57 kg

105 / 122 kg

73 / 85 kg

84 / 96 kg

75 / 80 kg

66 %

75 %

56 %

78 %

84 %

тежина нето/бруто
степен на ефикасност

технички карактеристики
сила
димензии (ШxДxВ)

тежина нето/бруто
степен на ефикасност
отвори за одвод на издувните гасови:

- од горе,

- позади,

- бочно

ШПОРЕТИ

на цврсто гориво

Уживајте во топлината на домот и во подготовката на храната на шпоретот
со единствен дизајн. Дополнителна елеганција на овој модел му дава
фронталната страна покриена со керамичко и калено стакло отпорно на
високи температури. Безбедносниот механизам за заклучување овозможува едноставно затворање на вратата на ложиштето и рерната. Телескопските лизгачи со автоматска кочница овозможуваат лесно покренување на фиоката во долниот дел на шпоретот. Опционално
вградување на керамичка плоча.

ALFA 85 G

PROTOTIP

Стаклокерамичка грејна плоча
(oпционално)

технички карактеристики
сила

7 kW

7 kW

750 x 600 x 850 mm

866 x 600 x 860 mm

700 x 600 x 850 mm

900 x 600 x 850 mm

330 x 440 x 260 mm

330 x 440 x 260 mm

330 x 440 x 260 mm

460 x 440 x 260 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

волумен на загревање

100 m³

117 m³

117 m³

117 m³

површина на загревање

38 m²

45 m²

45 m²

45 m²

122 / 139 kg

185 / 203 kg

110 / 127 kg

125 / 144 kg

83 %

82 %

84 %

84 %

5 kW

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

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

83 m³

83 m³

125 m³

125 m³

димензии (ШxДxВ)
димензии на рерната (ШxДxВ)
дијаметар на издувна цевка

тежина нето/бруто
степен на ефикасност

6 kW

7 kW

технички карактеристики
сила

дијаметар на издувна цевка
волумен на загревање
површина на загревање
тежина нето/бруто
степен на ефикасност

32 m²

32 m²

48 m²

48 m²

110 / 127 kg

126 / 145 kg

110 / 127 kg

127 / 146 kg

79 %

79 %

81,5 %

81,5 %

ALFA 85 G

технички карактеристики
сила

5 kW

5 kW

8 kW

димензии (ШxДxВ)

965 x 612 x 780 mm

915 x 565 x 850 mm

887 x 615 x 850 mm

димензии на рерната (ШxДxВ)

550 x 540 x 195 mm

460 x 485 x 185 mm

460x440x260 mm

дијаметар на издувна цевка

120 mm

120 mm

120 mm

волумен на загревање

83 m³

83 m³

133 m³

површина на загревање

32 m²

32 m²

51 m²

91 / 106 kg

87 / 102 kg

-

70 %

74 %

83 %

тежина нето/бруто
степен на ефикасност
отвори за одвод на издувните гасови:

- од горе,

- позади,

- бочно

ETAЖНО ГРЕЕЊЕ
на цврсто гориво

Mултифункционален шпорет на цврсто гориво, со врвен
дизајн и квалитет. Претставува идеално решение за затоплување на поголеми станбени единици со можност за
подготовка на храна на традиционален начин. Унапредениот
дизајн на капакот овозможува максимално прилагодување
на потребите на корисникот.

технички карактеристики
сила
димензии (ШxДxВ)
дијаметар на издувна цевка

25 kW

35 kW

40 kW

50 kW

550 x 945 x 1355 mm

635 x 1000 x 1435 mm

685 x 1000 x 1480 mm

800 x 1000 x 1530 mm

160 mm

180 mm

180 mm

180 mm

сила нa греење со зрачење

-

-

-

-

25 kW

35 kW

40 kW

50 kW

86 l

109 l

131 l

134 l

волумен на загревање

250 - 417 m³

350 - 583 m³

400 - 667 m³

500 - 833 m³

површина на загревање

96 - 160 m²

135 - 224 m²

154 - 256 m²

192 - 321 m²

тежина нето/бруто

258 / 293 kg

342 / 377 kg

362 / 397 kg

380 / 415 kg

86 %

86 %

86 %

86 %

19 kW

20 kW

14 kW

14 kW

580 x 570 x 1050 mm

580 x 570 x 1540 mm

720 x 440 x 820mm

720 x 440 x 820mm

-

278 x 396 x 213 mm

-

-

150 mm

150 mm

120 mm

120 mm

топлинска сила предадена на водата
количество на вода во котелот

степен на ефикасност
технички карактеристики
сила
димензии (ШxДxВ)
димензии на рерната (ШxДxВ)
дијаметар на издувна цевка
сила нa греење со зрачење

4 kW

5 kW

7 kW

7 kW

топлинска сила предадена на водата

15 kW

15 kW

7 kW

7 kW

28 l

28 l

11 l

11 l

волумен на загревање

190 - 317 m³

200 - 333 m³

140 - 233 m³

140 - 233 m³

површина на загревање

73 - 122 m²

77 - 128 m²

54 - 90 m²

54 - 90 m²

тежина нето/бруто

194 / 209 kg

285 / 305 kg

137 / 150 kg

137 / 150 kg

72 %

82 %

74 %

74 %

количество на вода во котелот

степен на ефикасност
отвори за одвод на издувните гасови:

- од горе,

- позади,

- бочно

технички карактеристики
сила
димензии (ШxДxВ)

20 kW

12 kW

14 kW

23 kW

360 x 610 x 850mm

700 x 600 x 850 mm

900 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

460 x 440 x 260 mm

150 mm

120 mm

120 mm

150 mm

сила нa греење со зрачење

6 kW

4 kW

6 kW

9 kW

топлинска сила предадена на водата

14 kW

8 kW

8 kW

14 kW

16 l

5,5 l

5,5 l

14 l

волумен на загревање

200 - 333 m³

120 - 200 m³

140 - 233 m³

230 - 383 m³

површина на загревање

77 - 128 m²

46 - 77 m²

54 - 90 m²

88 - 147 m²

тежина нето/бруто

140 / 153 kg

132 / 152 kg

152 / 175 kg

170 / 192 kg

72 %

69 %

78 %

74 %

27 kW

32 kW

димензии (ШxДxВ)

900 x 600 x 850 mm

1100 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШxДxВ)

330 x 440 x 260 mm

460 x 440 x 260 mm

150 mm

160 mm

дијаметар на издувна цевка

количество на вода во котелот

степен на ефикасност
технички карактеристики
сила

дијаметар на издувна цевка
сила нa греење со зрачење

7 kW

10 kW

20 kW

22 kW

25 l

32 l

волумен на загревање

270 - 450 m³

320 - 533 m³

површина на загревање

104 - 173 m²

123 - 205 m²

тежина нето/бруто

195 / 219 kg

211 / 241 kg

77 %

71 %

топлинска сила предадена на водата
количество на вода во котелот

степен на ефикасност
отвори за одвод на издувните гасови:

- од горе,

- позади,

- бочно

Стаклокерамичка грејна плоча
(oпционално)

ЕЛЕКТРИЧНИ
и комбинирани шпорети

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

технички карактеристики
сила

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 рерна

70 l

70 l

60 l

тежина нето/бруто

50 / 62 kg

50 / 62 kg

47 / 58 kg

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

-

-

технички карактеристики
сила

волумен на рерна

26,4 l

-

-

тежина нето/бруто

19 / 21 kg

3 / 3,5 kg

5 / 5,5 kg

сила нa електричниот дел

5125 W

5125 W

-

сила нa 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

-

технички карактеристики

волумен на рерна

70 l

70 l

-

тежина нето/бруто

48 / 60 kg

48 / 60 kg

21 / 30 kg

* 5 години гаранција не се однесува на: ALFA MINI ELEKTRIK, STUDIO 1 и STUDIO 2

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
ПРАВОСМУКАЛКА ЗА ПЕПЕЛ
Филтрирање со петослоен заштитен
систем:
• Огноотпорна вреќа од керамички влакна
• Платнена руфована вреќа
• Платнена руфована вреќа за мотор
• Вшмукувачки микро филтер
• Издувен микро филтер
- Индикатор-покажувач на оптовареност,
односно наполнетост на уредот
- Заштитен воздушен вентил

Дополнителен резервоар за пелет, со
компактни димензии, предвиден за работа со
котлите Commo Compact 32 и Commo Compact 37.
Капацитетот на резервоарот е 280 kg пелет.
Значителниот капацитет на резервоарот
овозможува голема aвтономија на работата
на котелот. Сензорот за ниво на пелет кој е
фабрички вграден во котелот, се поврзува
со дополнителниот резервоар за пелет и
овозможува 3-5 дена работа на котелот
без надзор на сопственикот.
црна

црвена

1200

ПЕЛET TANK

20

димензии: 676 x 830 x 1506 mm
капацитет на резервоарот: 280 kg
тежина нето/бруто: 110/130 kg

ЧАДОВОДНИ ЦЕВКИ

ЧАДОВОДНИ ЦЕВКИ

зa цврсто гориво

зa пелет

антрацит
црвена
кафена
крем
бела

22

црна

ширина: ø118 / ø150 / ø160
висинa: 1 x 0,5 m / 1 x 1 m / 2x кривини

ширина: ø 80 / ø100
висинa: 2 x 1 m / 1 x 0,25 m / 1 x koleno / 1 x
розетна и T гранка

WI FI MOДУЛ M

WI FI MOДУЛ T

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

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

Alfa Plam-M е апликација која Ви
овозможува дa комуницирате со
Вашиот производ на пелет преку
интернет мрежа и мобилен телефон.

Alfa Plam-T е апликација која Ви
овозможува дa комуницирате со
Вашиот производ на пелет преку
интернет мрежа.

Преземајќи ја бесплатната апликација
од Play и App продавниците добивате
нова далечинска платформа која
овозможува управување со Вашето
греење во домот, од кое било место
надвор од домот.

Преземајќи ја бесплатната апликација
од Play и App продавниците добивате
нова далечинска платформа која
овозможува управување со Вашето
греење во домот, од кое било место
надвор од домот.

црна

црна

ПЕЧКИ
на гас

Новата, редизајнирана печка на гас Midi Lux ги задржа сите
функционални предности на претходниот модел. Со новиот
дизајн оваа печка совршено се вклопува во современите
ентериери.

технички карактеристики
сила
димензии (ШxДxВ)

9 kW

9 kW

791 x 252 x 713 mm

780 x 242 x 713 mm

дијаметар на издувна цевка

83 mm

83 mm

волумен на загревање

150 m³

150 m³

површина на загревање
тежина нето/бруто
степен на ефикасност

58 m²

58 m²

34 / 44 kg

34 / 44 kg

88 %

88 %

отвори за одвод на издувните гасови:

- од горе,

- позади,

- бочно
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