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Brend premium soba italiane, kamine dhe kazanë në pelet të cilët kompania 
Alfa-Plam e ka marrë në vitin 2015 me komplet teknologjinë „know how“. 
Kompania Alfa-Plam ka vazhduar që të zhvillojë këtë brend premium në kuadër 
të asortimenteve të saj dhe në mënyrë funksionale t’i përsos produktet e saj. 

Calux soba në pelet janë produkte me dizajn dhe me kualitet të lartë. Janë pjesë 
ekskluzive të mobiljeve dhe e fisnikërojnë çdo sipërfaqe ku punoni dhe ku jetoni. 
Calux sobat ofrojnë komforin e plotë që nënkupton përdorimin e produkteve 
në pelet, para së gjithash programim javor të punës së sobës, mundësinë e 
punës në 5 nivele të fuqisë dhe kurdisje me anë të telekomandës. Përveç kësaj, 
varësisht nga modeli, Calux sobat kanë edhe përparësi të përsosura funksionale 
siç është mundësia e nxjerrjes së ajrit të nxehtë në një hapësirë tjetër dhe xham 
të dyfishtë në derën e vatrës së zjarrit.

Të gjitha komponentët e instaluar janë produkte të prodhuesve të njohur 
evropianë. Në ofertë është edhe paleta e gjerë e ngjyrave, me çka përpiqemi që 
t’u dalim përpara edhe konsumatorëve më të zgjedhur. Të gjitha produktet janë 
testuar dhe i plotësojnë kërkesat e standardeve më të rrepta evropiane.

Calux



e bardhë e kuqe e bronztë e zezë

Soba në pelet me dizajn unikat dhe me vija elegante të jep  
përshtypjen e ekskluzivitetit. Me dizajnin e saj meriton vend 
të veçantë në shtëpinë Tuaj. Me përdorimin e zgjidhjeve  
bashkëkohore teknologjike dhe me përmirësimin e funksioneve 
plotësisht përshtatet në kërkesat që i imponon stili urban i të 
jetuarit.
 
• Telekomandë me aplikacione Android dhe iOS (opsionale).
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Soba në pelet me dizajn inovativ dhe me vija të harmonizuara, 
që gjendet në shumë ngjyra. Me përdorimin e zgjidhjeve  
bashkëkohore teknologjike ofron komfor maksimal gjatë  
përdorimit të këtij produkti.
 
• Telekomandë me aplikacione Android dhe iOS (opsionale).

e bardhë e argjendtë e kuqe e zezë
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* karakteristikat teknike - ana  11
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Soba në pelet me dizajn bashkëkohor është kombinim i përsosur  
i xhamit të dyfishtë me efektin e pasqyrës. Model i cili me 
dizajnin e tij meriton vend të veçantë në shtëpinë Tuaj.  
Funksionalitet i përsosur dhe përdorim i zgjidhjeve bashkë- 
kohore teknologjike mundësojnë komfor maksimal gjatë  
përdorimit të këtij produkti.
 
• Telekomandë me aplikacione Android dhe iOS (opsionale).

e bardhë e argjendtë e kuqe e zezë* karakteristikat teknike - ana  11

7,5 125 48 87
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e bardhë e argjendtë e kuqe e zezë
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* karakteristikat teknike - ana  11
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Soba në pelet me dizajn minimalist dhe elegant, që gjendet në 
shumë ngjyra. Funksione të përsosura dhe përdorim i zgjidhjeve  
bashkëkohore teknologjike mundësojnë komfor maksimal  
gjatë përdorimit të këtij modeli.
 
• Telekomandë me aplikacione Android dhe iOS (opsionale).
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Soba në pelet me vija të harmonizuara me xham të dyfishtë në 
derën e vatrës së zjarrit do të zë vend të posaçëm në shtëpinë 
Tuaj. Dera e madhe e xhamit me kornizë të errët, mundëson që 
flaka e zjarrit në vatër të vijë në shprehje në shkëlqim të plotë.
 
• Telekomandë me aplikacione Android dhe iOS (opsionale).

e bardhë e kuqe e bronztë e zezë

7,5 125 48 87

* karakteristikat teknike - ana  11
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7,5 125 48 87

Gëzoni atmosferën e këndshme të shtëpisë suaj me një sobë, e 
cila ka një formë që do të pasurojë hapësirën tuaj të jetesës. Me 
një dizajn eliptik unik dhe një karkasë prej çeliku të llakuar, kjo 
sobë do t’ju ofrojë një dimension te ri në çështjet e ngrohjes.
 
• Telekomandë me aplikacione Android dhe iOS (opsionale).

e bardhë e kuqe e zezë* karakteristikat teknike - ana  11

EN 14785
15a-BvG
BimSchV Stufe 1/2
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Soba në pelet për ngrohje qendrore me dizajn unikat dhe me 
vija elegante jep përshtypjen e ekskluzivitetit. Me përdorimin e  
zgjidhjeve bashkëkohore teknologjike mundësohet mirëmbajtja  
e sistemit komfor dhe ekonomik të ngrohjes i cili në tërësi i përm-
bush kërkesat që i imponon stili urban i jetesës.
 
• Telekomandë me aplikacione Android dhe iOS (opsionale).

e bardhë e kuqe e bronztë e zezë

18 180-300 69-115 93

* karakteristikat teknike - ana  11
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* Variacionet e vogla të bojërave dhe karakteristikat teknike  
 mund të jenë pasojë e procesit të shtypit dhe e gabimeve  
 teknike. Prodhuesi ruan të drejtën që pa paralajmërim të  
 ndryshojë pamjen dhe karakteristikat teknike të prodhimit.

SIMBOLET

pelet

ngrohje qendrore

ngrohja me rrezatim

nxjerrja e ajrit  
të ngrohtë

telekomandë me 
aplikacione (opsionale)

telekomandë
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karakteristikat teknike

fuqia 18 kW

dimensionet (GjxGjxL) 1002 x 284 x 1088 mm

diametri i vazhduesit të qyngut 80 mm

uqia e ngrohjes me rrezatim 2,8 kW

fuqia e ngrohjes që i është dhënë ujit 15,2 kW

sasia e ujit në kazan 25 l

harxhimi i peletave min/max 0,7 / 4,0 kg/h

max koha me rezervuar të plotë 28,5 h

kapaciteti i rezervuarit për pelet 20 kg

vëllimi i ngrohjes 180 - 300 m³

sipërfaqja e ngrohjes 69 - 115 m²

pesha neto/bruto 195/230 kg

shkalla e efikasitetit 93 %

karakteristikat teknike

fuqia 8 kW 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

dimensionet (GjxGjxL) 961 x 251 x 1026 mm 470 x 512 x 1100 mm 472 x 512 x 1100 mm 471 x 513 x 1100 mm

diametri i vazhduesit të qyngut 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

harxhimi i peletave min/max 0,54 / 1,85 kg/h 0,7 / 1,8 kg/h 0,7 / 1,8 kg/h 0,7 / 1,8 kg/h

max koha me rezervuar të plotë 34 h 23,6 h 23,6 h 23,6 h

kapaciteti i rezervuarit për pelet 18 kg 16,5 kg 16,5 kg 16,5 kg

vëllimi i ngrohjes 133 m³ 125 m³ 125 m³ 125 m³

sipërfaqja e ngrohjes 51 m² 48 m² 48 m² 48 m²

pesha neto/bruto 128 / 160 kg 115 / 146 kg 112 / 143 kg 109 / 140 kg

shkalla e efikasitetit 87 % 87 % 87 % 87 %

karakteristikat teknike

fuqia 7,5 kW 7,5 kW

dimensionet (GjxGjxL) 554 x 518 x 1100 mm 478 x 587 x 1100 mm

diametri i vazhduesit të qyngut 80 mm 80 mm

harxhimi i peletave min/max 0,7 / 1,8 kg/h 0,7 / 1,8 kg/h

max koha me rezervuar të plotë 23,6 h 23,6 h

kapaciteti i rezervuarit për pelet 16,5 kg 16,5 kg

vëllimi i ngrohjes 125 m³ 125 m³

sipërfaqja e ngrohjes 48 m² 48 m²

pesha neto/bruto 169 / 200 kg 120 / 151 kg

shkalla e efikasitetit 87 % 87 %

Sobë

Sobë
Ngrohje  
qendrore

vrima të oxhakut:
 - mbrapa
 - nga lartë
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ALFA-PLAM a.d. VRANJE
Radnička 1, 17500 Vranje, Serbia
t: +381 17 423 280, e: sales@alfaplam.rs
www.alfaplam.rs
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NDIHMA TEKNIKE: 

KOSOVO - POTERA 
t: +383 38 606 090, +377 44 359 340 
+377 44 601 601, e: poterabb@hotmail.com 

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

2019
Best of
Serbia

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


