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Moc:  20KW 
Powierzchnia ogrzewania: od 90 m² do 200 m²
Zasobnik na pellet: 20 kg
Zbiornik na wodê: 30l 
Zu¿ycie pelletu: od 0,7 do 3,5 kg/h (+/- 5%) 
             (w zale¿noœci od ustawionego trybu pracy)
Zasilanie: 230V 50HZ
Pobór pr¹du: 100W
          podczas rozpalania 470W (max 10 min)
Wymiary piecyka: 480x490x990 mm
Wlot powietrza: Ø 50mm, Wylot spalin: Ø 80mm

Kalifornia 20 kW 

Moc: od 9KW do 24KW 
Powierzchnia ogrzewania: od 90 m² do 300 m²
Zasobnik na pellet: 30 kg 
Zbiornik na wodê: 50l 
Zu¿ycie pelletu: od 0,7 do 4,5 kg/h (+/- 5%) 
             (w zale¿noœci od ustawionego trybu pracy)
Zasilanie: 230V 50HZ
Pobór pr¹du: 100W
          podczas rozpalania 470W (max 10 min)
Wymiary piecyka: 550x550x950 mm
Wlot powietrza: Ø 50mm, Wylot spalin: Ø 80mm

Kalifornia 29 kW z nadmuchem

Moc: od 9KW do 20KW 
Powierzchnia ogrzewania: od 90 m² do 250 m²
Zasobnik na pellet: 20 kg 
Zbiornik na wodê: 30l 
Zu¿ycie pelletu: od 0,7 do 4 kg/h (+/- 5%) 
             (w zale¿noœci od ustawionego trybu pracy)
Zasilanie: 230V 50HZ
Pobór pr¹du: 100W
          podczas rozpalania 470W (max 10 min)
Wymiary piecyka: 480x490x990 mm
Wlot powietrza: Ø 50mm, Wylot spalin: Ø 80mm

Kalifornia 24 kW z nadmuchem

PIECE NA PELLET 
Z P£ASZCZEM WODNYM
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Moc: od 3,4KW do 6,5KW 
Powierzchnia ogrzewania: od 50 m² do 120 m²
Pojemnoœæ zbiornika: 20 kg 
Zu¿ycie pelletu: od 0,6 do 1,3 kg/h (+/- 5%) 
             (w zale¿noœci od ustawionego trybu pracy)
Zasilanie: 230V 50HZ
Pobór pr¹du: 50-70W
          podczas rozpalania 360W (max 10 min)
Wymiary piecyka: 453x528x852 mm
Wlot powietrza: Ø 50mm, Wylot spalin: Ø 80mm

Moc: 6-10KW 
Powierzchnia ogrzewania: od 50 m2 do 180 m2
Pojemnoœæ zbiornika: 23 kg 
Zu¿ycie pelletu: od 0,8 do 1,7 kg/h (+/- 5%)
                (w zale¿noœci od ustawionego trybu pracy)
Zasilanie: 230V 50HZ
Pobór pr¹du: 50-70W
          podczas rozpalania 360W (max 10 min)
Wymiary piecyka: 620x600x815 mm
Wlot powietrza: O 50mm, Wylot spalin: O 80mm

Moc: 7-12KW 
Powierzchnia ogrzewania: od 60 m² do 200 m²
Pojemnoœæ zbiornika: 25 kg 
Zu¿ycie pelletu: od 0,9 do 1,9 kg/h (+/- 5%) 
                      (w zale¿noœci od ustawionego trybu pracy)
Zasilanie: 230V 50HZ
Pobór pr¹du: 50-70W
          podczas rozpalania 360W (max 10 min)
Wymiary piecyka: 670x625x900 mm
Wlot powietrza: Ø 50mm, Wylot spalin: Ø 80mm

Floryda 6,5 kW

Kolorado 10 kW

Nevada 12 kW

Moc: od 5KW do 9,4KW 
Powierzchnia ogrzewania: od 50 m² do 150 m²
Pojemnoœæ zbiornika: 20 kg 
Zu¿ycie pelletu: od 0,7 do 1,6 kg/h (+/- 5%) 
             (w zale¿noœci od ustawionego trybu pracy)
Zasilanie: 230V 50HZ
Pobór pr¹du: 50-70W
          podczas rozpalania 360W (max 10 min)
Wymiary piecyka: 453x528x852 mm
Wlot powietrza: Ø 50mm, Wylot spalin: Ø 80mm

Floryda 9 kW

Moc: 9-15KW 
Powierzchnia ogrzewania: od 80 m² do 220 m²
Pojemnoœæ zbiornika: 25 kg 
Zu¿ycie pelletu: od 1,0 do 2,1 kg/h  (+/- 5%)
                (w zale¿noœci od ustawionego trybu pracy)
Zasilanie: 230V 50HZ
Pobór pr¹du: 50-70W
          podczas rozpalania 360W (max 10 min)
Wymiary piecyka: 580x568x1030 mm
Wlot powietrza: Ø 50mm, Wylot spalin: Ø 80mm

Teksas 15 kW

Pellet jako Ÿród³o ciep³a w po³¹czeniu z naszymi piecykami jak równie¿ wysoka wydajnoœci p³yn¹ca z wykorzystania tego 
ekologicznego paliwa pozwala na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Nasze piece podczas pracy nadmuchuj¹ gor¹ce powietrze do 
pomieszczenia za pomoc¹ wentylatora umieszczonego w górnej czêœci pieca, dziêki czemu w bardzo krótkim czasie jest w stanie 
ogrzaæ ka¿de pomieszczenie. Piece i kominki na pellet dziêki bardzo eleganckiemu wygl¹dowi mog¹ byæ stosowane w ka¿dym 
pomieszczeniu np: w domu (zamiast kominka), w biurze,  hali, warsztacie itd. Piece serii Floryda, Kolorado, Nevada, Teksas z uwagi 
na swoj¹ nowoczesn¹ i ekologiczn¹ konstrukcjê niemal ca³kowicie spalaj¹ pellet pozostawiaj¹c œladowe iloœci popio³u.

Wszystkie modele naszych pieców wyposa¿one s¹ w bardzo wygodny i prosty dotykowy panel sterowania. Aby uruchomiæ 
piec wystarczy nacisn¹æ przycisk ON i piec automatycznie sam siê za³¹czy. Nastêpnie do wyboru mamy trzy poziomy pracy mini, 
normal, maxi. Aby wy³¹czyæ piec wystarczy nacisn¹æ przycisk OFF piec automatycznie przejdzie w tryb wygaszania.

Aktualnie do naszych pieców wprowadziliœmy nowoczesne programatory steruj¹ce z wyœwietlaczem LCD dziêki, którym 
obs³uga i sterowanie pieca staje siê bardzo wygodna i bezobs³ugowa (uzupe³niasz tylko pellet). Zalety i funkcje programatora: 
automatyczne utrzymywanie sta³ej temperatury w pomieszczeniu, programowanie automatycznego cyklu tygodniowego, 
mo¿liwoœæ zaprogramowania ró¿nych cykli temperatur w czasie doby, mo¿liwoœæ ustawienia dowolnych godzin pracy pieca, 
mo¿liwoœæ ustawienia dowolnej temperatury na ka¿d¹ godzinê.

Nasze piece wyposa¿one zosta³y w automatyczny wydmuch spalin, dziêki czemu nie ma koniecznoœci pod³¹czania do 
typowego komina, wystarczy wyprowadziæ spaliny na zewn¹trz pomieszczenia. W celu zoptymalizowania powierzchni 
ogrzewanej mo¿na zastosowaæ przed³u¿ony wylot spalin (rura o temperaturze ok. 200°C) dziêki czemu uzyskamy dodatkowe 
Ÿród³o ciep³a w tym samym pomieszczeniu oraz w innych przez które przechodzi rura z wyprowadzanymi spalinami. 

Piecyki s¹ ³atwe i bezpieczne w obs³udze

PIECYK SAM SIÊ ROZPALA I WYGASZA

PIEC NA PELLET Z P£ASZCZEM WODNYM

Kalifornia 11 kW
Moc: 11KW 

3
Powierzchnia ogrzewania: 330 m
Pojemnoœæ zbiornika: 20 kg 
Pojemnoœæ kot³a wody: 24 L
Zu¿ycie pelletu: od 0,8 do 1,7 kg/h (+/- 5%)
                (w zale¿noœci od ustawionego trybu pracy)
Zasilanie: 230V 50HZ
Pobór pr¹du: 50-70W
          podczas rozpalania 360W (max 10 min)
Wymiary piecyka: 453x528x852 mm
Wlot powietrza: O 50mm, Wylot spalin: O 80mm
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