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ECO MAX 7 L/R

Wkład kominkowy do palenia ciągłego

ECO MAX 7 L
szyba frontowa i szyba boczna lewa

ECO MAX 7 R
szyba frontowa i szyba boczna prawa

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA | N O W O C Z E S N Y D E S I G N

NOWOCZESNY SYSTEM
D O PA L A N I A S PA L I N

Narożny wkład kominkowy ECO MAX 7 L/R to najnowszy model
z gamy produktów KFD MAX. Szczelna konstrukcja wkładu oraz wydajny
system dopalania gwarantują osiągnięcie bardzo dobrych parametrów
grzewczych. Boczna szyba – z lewej (L) lub prawej strony (R) – zapewnia
możliwość podziwiania pięknego widoku ognia z różnych miejsc w pokoju,
w którym zainstalowany jest kominek. ECO MAX 7 L/R to odpowiedni
wybór dla osób ceniących sobie wysoką jakość i nowoczesny design.

zakres mocy grzewczej 6-16 kW
sprawność grzewcza 71%
ogrzewana powierzchnia 60-160 m2
ogrzewana kubatura 150-400 m3
nowoczesny system dopalania spalin
Wyposażenie opcjonalne:

Materiały najwyższej jakości
Spełnia wymagania normy PN-EN 13229
oraz posiada europejski znak bezpieczeństwa CE
Wyposażony w nowoczesny system dopalania spalin

bezpośredni dolot powietrza
stelaż montażowy

zalety wkładu kominkowego ECO MAX 7 L/R
KFD ECO MAX 7 L/R
Nowoczesny system
dopalania spalin pozwala
maksymalnie wykorzystać
energię z drewna oraz
dbać o środowisko.

Szeroki deflektor spalin
wymusza dłuższy obieg
spalin w palenisku. Dzięki
temu wzrasta wydajność
grzewcza, a spalanie staje
się bardziej ekologiczne.

parametry grzewcze i techniczne
Solidna konstrukcja
gwarantuje
bezpieczeństwo
i niezawodność na długie
lata użytkowania.
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Drzwiczki blokowane
zamkiem gwarantującym
szczelność
i bezpieczeństwo.

6-16
71
emisja CO przy 13% O2 [%]*

0,08

ogrzewana powierzchnia [m2]

60-160
150-400

maksymalna długość polan [cm]

50

maks. jednorazowy załadunek drewna [kg]

4
5

minimalny ciąg kominowy
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wymiary i ciężar**
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb. [mm]

697 x 700 x
463

wymiary fasady, szer. x wys. [mm]

700 x 530

wymiary szyby frontowej, szer. x wys. [mm]

634 x 320

wymiary szyby bocznej, szer. x wys. [mm]

310 x 320

zewn. średnica króćca wylotu dymu [mm]

180

wewn. średnica króćca wylotu dymu [mm]

170

średnica króćca dolotu powietrza [mm]

100

ciężar [kg]

120

*Na podstawie badań wg PN-EN 13229

350
406
463

Wszystkie szyby
wykonane
z przezroczystej ceramiki
odpornej na temperatury
do 800oC. Dzięki kurtynie
powietrznej i zjawisku
pirolizy szyba pozostaje
długo czysta.

Płynna regulacja wlotem
powietrza do spalania
pozwala sterować
intensywnością
i szybkością spalania.

Bezpośredni dolot
powietrza do spalania
(wyposażenie opcjonalne)
gwarantuje prawidłowe
funkcjonowanie
w nowoczesnych
energooszczędnych
domach.

Stelaż lub nóżki
(wyposażenie
opcjonalne) umożliwiają
łatwy i szybki montaż
oraz precyzyjną
regulację wysokości,
w celu zapewnienia
stabilności.

400
530
697

310

320

320

**W związku z założonymi tolerancjami na etapie produkcji, mogą występować
drobne różnice pomiędzy gotowym produktem a rysunkami i podanymi wymiarami.
W przypadkach, gdy dokładne wymiary produktu mają istotne znaczenie na rozplanowanie
miejsca montażu, należy pobrać rzeczywiste wymiary wkładu kominkowego.

634

674
700

180

Firma KFD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe. Niniejsza
publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Firma KFD Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za błędy w druku. © Copyright KFD Sp. z o.o. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ulotkę wydrukowano w Polsce. Wer. KFDECOMAX7L/RPL10062015.
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