
KASCHUTZ

EUROTHERM 
ECONOMY 6 B
OHNIŠTE OBSAHUJE:
• Robustní litinový plášť
• Kompletní šamotová výstelka
• Hrdlo kouřovodu Ø 180 mm
• Přívod vzduchu ovládaný manuálně klapkou
• Adaptér přívodu vzduchu Ø 160 mm
• Dvířka s dvojsklem Elegance 47/52 cm černé barvy s instalačním rá-

mem
• Nastavitelné nožičky

PARAMETRY:
Výkon.........................................................................................................7 kW
Redukovaný výkon ................................................................................ 3,5 kW
Max. dávka paliva .................................................................................. 7,5 kg
Min. dávka paliva .................................................................................. 3,8 kg
Přikládací interval: ..................................................................................... 4 h
Hmotnostní průtok spalin ................................................................ 34,2 g / s
Průměrná teplota spalin ...................................................................... 515 ° C
Hmotnost...............................................................................................180 kg
Podtlak komínu ....................................................................................... 14 Pa
Vnitřní rozměry ohniště ŠxHxV ................................ 240 x 390 x 420 mm

Vysoce kvalitní kamnové ohniště renomovaného rakouského výrobce Kaschütz, robustní litinové konstrukce, kompletně vy-
bavené vším co kamnář potřebuje. Samozřejmostí jsou velká dvířka s dvojsklem či masivní šamotová výstelka v tloušťce až 
4 - 5 cm. Vynikající parametry a použité materiály zajistí bezproblémový provoz po několik desetiletí. To vše pro Vás nyní ještě 
výhodněji.

OVĚŘENO KAMNÁŘI JAKO PRODUKT GARANTUJÍCÍ SPOKOJENOST KLIENTA

     cena bez DPH

     42 120 Kč

STORMS trade s.r.o., Brunka 64, 39601 HUMPOEC
mobil: +420 734 235 899 / email: obchod@stormstrade.cz / www.stormstrade.cz
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NOVINKA



KASCHUTZ

EUROPACKET 
ECONOMY 6 B 
s akumulačním cordieritovým tahovým systémem 
CTS

SADA OBSAHUJE:
• Kompletní kamnová vložka Kaschütz Eurotherm ECO 6B...42 120 Kč            

- Dvířka s dvojsklem Elegance 47/52 cm   
                       černé barby s inštalačním rámem..................................................(1 ks) 
        - Šamotová výstelka.........................................................................(1 ks)      
                              - Adaptér přívodu vzduchu Ø 160 mm...............................................(1 ks)
             - Nastavitelné nožičky.......................................................................(4 ks)

• Litinové napojení tahů Kaschütz Ø 180 mm....................11 137 Kč 
               - Litinové koleno Ø 180 mm..............................................................(2 ks)
                  - Litinová rúra Ø 180/500 mm...........................................................(1 ks)

• Cordieritový tahový systém CTS......................................21 308 Kč 
                   - Přechodový kus Ø 180 mm..............................................................(2 ks)
                 - Tahová tvarovka 180x180 mm - přímá...........................................(3 ks)
             - Tahová tvarovka 180x180 mm - přímá..........................................(3 ks)
          - Zátka čistícího otvoru.....................................................................(3 ks)
           - Tahová tvarovka 180x180 mm - rohová 90 °................................(6 ks)
  
* možnost dodávky bez napojení cena – 11 137 Kč
** modifikace rozestavění CTS podle přání dostupná individuálně

PARAMETRE:
Komín............................................................................Ø 200 mm / 6 m (12 Pa)
Nadmořská výška.....................................................................0 – 700 m n.m.
Délka tahového systému cca ..................................................................3,5 m
Hmotnost tahového systému cca........................................................382 kg
Gasschlitz...............................................................................................7,5 cm2

Nom. dávka paliva...................................................................................7,5 kg
Přikládací interval ................................................................................12 hod.
Nom. výkon...................................................................................2,0 kW/hod.
Účinnost.................................................................................................. >80 %

     cena bez DPH

    74 565 Kč
Ke skvělému ohništi patří i skvělý tahový systém. S naším cordieritovým tahovým systémem CTS v kombinaci s ohništěm Ka-
schütz Eurotherm ECO 6B máte jistotu, že Váš klient dostane jen to nejlepší. CTS navržený a vyráběný Průmyslovou keramikou 
ve spolupráci s kamnáři ze Slovenska se aktuálně řadí na špičku v tomto segmentu. Zkušenosti našich partnerů, pozitivní reak-
ce jejich klientů, stejně jako různé testy mluví za sebe.

VSAĎTE NA OVĚŘENOU KVALITU, VSAĎTE NA EUROPACKETY KASCHÜTZ S CORDIERITOVÝM TAHOVÝM SYSTÉMEM CTS    

dodáváno i samostatně

NOVINKA
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