
2115
AKUMULACYJNY PIEC KAFLOWY

Przyjemność korzystania z pieca kaflowego przy minimalnym zapotrzebowaniu przestrzeni 



Tytuł
2115_1: okrągły, gładki 

Glazura: torf jasny, efekt zwietrzenia

Technika: Ofen Innovativ

KE 182,6
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Akumulacyjny piec kaflowy z manufaktury 

ceramiki Sommerhuber – akumulacja ciepła 

i powolne oddawanie do otoczenia miłego 

ciepła tworzy unikalny klimat pomieszczenia. 

Czasem potrzebne jest szybkie nagrzanie 

pomieszczenia – dlatego akumulacyjny piec 

kaflowy oferuje system ciepłego powietrza 

umożliwiający uzyskanie pełnej mocy w 

krótkim czasie. 

Wybór należy do Ciebie: niezależnie od 

sposobu korzystania ten akumulacyjny piec 

firmy Sommerhuber zapewnia we wszystkich 

pomieszczeniach przytulną i komfortową 

atmosferę.

2113: okrągły, rowek drobny

Glazura: błyszcząca biel

Technika: Ofen Innovativ

KE 182,6

Akumulacyjny piec kaflowy –    
         przyjemna atmosfera 
                   komfortu w domu
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Sommerhuber GmbH, Resthofstr. 69, A-4400 Steyr

Tel.: +43/7252/893-0, keramik@sommerhuber.com

www.sommerhuber.com

2070_4: okrągły
Ceramika: gładka i rowek drobny
Glazura: alabaster błyszczący

2071_4: okrągły 
Ceramika: gładka
Glazura: umbra

2072_4: prostokątny
Ceramika: gładka i rowek drobny
Glazura: sahara

2073_4: prostokątny 
Ceramika: gładka
Glazura: błyszcząca biel

Na zewnątrz: wysokiej jakości akumulująca ciepło ceramika firmy Sommerhuber
Wymiary wersji okrągłej: 163 x Ø 53 cm
Wymiary wersji prostokątnej: 163 x 50 x 50 cm

Wewnątrz: palenisko Ofen Innovativ  KSO
poddany badaniu według DIN EN 13229 DIBt RLU badanie Z-43.12-286

Dane techniczne według producenta dla domu niskoenergetycznego: ok. 65 m2

Znamionowa moc cieplna w trybie akumulacyjnym:  
średnio 2,2 kW / h przez ok. 8 godz.
Znamionowa moc cieplna w trybie ogrzewania powietrza:  
średnio 4,2 kW/godz. przez ok. 3,5 godz. 
Sprawność: 81,6 %
Okres magazynowania ciepła: do 8 godz.
Ilość drewna: min. 2 kg - maks. 5 kg
Długość polan: maks. 38 cm
Rura dymowa z tyłu lub na górze: Ø 13 cm
Wysokość przyłącza rury komina po środku: 149,5 cm
Przyłącze powietrza do spalania: Ø 10 cm
 Masa: około 345 kg
 Krótki czas budowy: budowa przez specjalistę w ciągu ok. 1 dnia
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Dostępny z wieloma wysokiej jakości rodzajami 
glazury firmy Sommerhuber.

Jednokrotne palenie w piecu – do 8 godz. 
przytulnego, długotrwałego ciepła pieca kaflowego 

Czas akumulacji ciepła
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