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Barkácsolás és
lakberendezés kreatívan.

Csempekandalló 
„Montreal”
Vevőrendelésre!
275771

319.990 Ft

Fűtés Katalógus 2015 ősz-tél
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Padka
• jobbos/balos 
• csontszín
• terhelhetőség: max. 100 kg
• 50x45x30 cm
Vevőrendelésre!
275767

39.990 Ft
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Olívazöld és
aranybarna színben

Csempekandalló „Weimar”
• max. 6 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm felső
• fűthető légtér: max 120 m3

• hatásfok: max. 78%
• acélvázra szerelt, kerámia burkolattal
• tűztér anyaga: acéllemez, vermikulit

tűzvédelmi lapokkal bélelve
• 75x95x39cm
285341, 42

179.990 Ft

134.990 Ft
Csempekandalló „Belluno”
• max. 5,5 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm felső
• fûthetô légtér: max. 110 m3

• hatásfok: max. 75%
• acélvázra szerelt, kerámia burkolattal
• tűztér anyaga: acéllemez, 

vemikulit tűzvédelmi lapokkal bélelve
• 59x90x37 cm
285339, 275765

Csempekandalló „Benedetto”
• max. 5,5 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm, hátsó
• fűthető légtér: max. 110 m3

• hatásfok: max. 75%
• fémvázra szerelt, kerámia burkolattal
• tűztér anyaga: acéllemez, 

vermikulit tűzvédelmi lapokkal bélelve
• 59x115x37 cm
• csontszín 
Padka nélkül!
275766

179.990 FtAranybarna és 
zöld  színben

Kedves Érdeklődő!
Segítünk Önnek megtalálni az igényeinek leginkább megfelelő fűtési megoldást!
Megújult és kibővített fűtéstechnikai katalógusunk célja, hogy széleskörű tájékoztatást nyújtsunk termékválasztékunkról és segítsünk Önnek megtalálni az ideális fűtési
megoldást otthonába. Jelen kiadványunkban közölt árak szortiment árak, ezért az aktuális akciós árakról érdeklődjön áruházainkban, telefonos ügyfélszolgálatunkon
vagy webáruházunkban. Akciós termékeinket megtalálja prospektusunkban, katalógusunkban is, melyet kérjen áruházi eladónknál vagy keressen weboldalunkon. 
A vásárlási döntéshez kérje mindig épületgépész szakember segítségét és a termékeinkhez tar tozó részletes műszaki dokumentációt!
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Kupola „Jena és Bremen” kandallókhoz
• 50x25x29 cm
• füstcsőkönyökkel
• anyaga: kerámia
Vevőrendelésre!
251231, 251234, 
275891, 251232

49.990 Ft

Zöld, vaj-kávébarna
és bordó színben

Vaj, zöld, barna és
bordó színben

Vaj és barna
színben

Csempekandalló „Jena”
• max. 6 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm, felső 
• fűthető légtér: max. 120 m3

• hatásfok: max. 78%  
• fémvázra szerelt 

kerámia burkolattal
• tűztér anyaga: acéllemez, 

vermikulit tűzvédelmi lapokkal bélelve
• 76x98x39 cm
Kupola nélkül! 
A termékhez kiegészítőként 
kerámia kupola rendelhető.
229546, 261454

179.990 Ft

Csempekandalló „Bremen”
• max. 6 kW 
• füstcsôcsonk: 150 mm felső
• fûthetô légtér: max. 120 m3

• hatásfok: max. 78%  
• fémvázra szerelt csempe burkolattal
• tűztér anyaga: acéllemez, vemikulit 

tűzvédelmi lapokkal bélelve
• 98x120x50 cm
• zöld, vaj-kávébarna 249.990 Ft
• bordó 269.990 Ft
Kupola nélkül!
Vevôrendelésre!
A termékhez a kiegészítőként kerámia
kupola rendelhető.
275769, 239446, 275768

249.990 Ft már
tól



4

179.990 Ft

Csempekandalló „Montreal”
• max. 7,5 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm hátsó/felső
• fűthető légtér: max. 150 m3

• acélvázra szerelt kerámia burkolattal
• tűztér anyaga: acéllemez, 

vermikulit tűzvédelmi lapokkal
bélelve

• 90x113x62 cm
• havannabézs-topázbarna színben
Vevőrendelésre!
275771

319.990 Ft

Cserépkandalló „Padova”
• max. 6 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm, felső
• fűthető légtér: max 120 m3

• hatásfok: max. 78%
• fémvázra szerelt, kerámia burkolattal
• tűztér anyaga: acéllemez, vermikulit 

tűzvédelmi lapokkal bélelve
• 76x98x39 cm
• meggybordó színben
Vevőrendelésre!
239448

Krém-cappuchino és
krém-mohazöld
színben

Íves üveggel és
ajtóval

Padkás kivitel

Csempekandalló „Graz”
• max. 6 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm felső
• fűthető légtér: max 120 m3

• hatásfok: max. 78%
• acélvázra szerelt kerámia burkolattal
• tűztér anyaga: acéllemez, 

vermikulit tűzvédelmi lapokkal bélelve
• 79x117x40 cm
Vevőrendelésre!
295892,93

Padka „Graz” 
kandallóhoz
• jobbos/balos
• terhelhetőség: max. 100 kg
• 49x41x32 cm
• mohazöld és cappuchino 

színben 49.990 Ft
Vevőrendelésre!
295894, 97

199.990 Ft
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Csempekandalló „Köln”
• max. 9 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm hátsó
• fűthető légtér: max. 180 m3

• hatásfok: max. 78%
• tűztér anyaga: öntvény
• 108x167x61cm
• kürtős-padkás kivitel
• aranybarna 414.990 Ft
• bézs-dohánybarna 429.990 Ft
Vevőrendelésre!
229548, 275770

399.990 Ft 429.990 Ft már
tól

Csempekandalló
„Salzburg”
• max. 9 kW  
• füstcsőcsonk: 150 mm, hátsó
• fűthető légtér: max. 180 m3

• hatásfok: max. 78%
• fém lábazatra szerelt kerámia

burkolattal
• tűztér anyaga: öntvény
• 120x150x61 cm
Vaj-barna 429.990 Ft
Krémbarna 439.990 Ft
Vevőrendelésre! 
239456, 251244

Csempekandalló „Linz”
• max. 9 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm, hátsó
• fűthető légtér: max. 180 m3

• hatásfok: max. 78%
• kerámia burkolat
• tűztér anyaga: öntvény
• 88x129x50 cm
• krémbarna színben
Vevőrendelésre!
239451

Aranybarna és bézs-
dohánybarna színben

Vaj-barna és krém-
barna színben

419.990 Ft már
tól
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Kandalló „Sintra”
• max. 10 kW
• füstcsőcsonk: 

150 mm felső
• fűthető légtér: 

max. 280 m3

• hatásfok: max. 73%
• acél test
• 80x82x54 cm
296220

149.990 Ft

Kandalló „Frigya”
• max. 7,5 kW
• füstcsőcsonk: 130 mm, felső
• zománcozott oldalelemek
• 94x51x47,5 cm
275563

109.990 Ft
Kályha „Kamino Trendy”
• füstcsőcsonk: 120 mm hátsó
• acéllemez test vasöntvény elemekkel
• tűztér mérete: 35x19 cm
• barna
• 6 kW fűthető légtér 

max. 100-140 m3 104.990 Ft
• 8 kW fűthető légtér 

max. 140-180 m3 114.990 Ft
Vevőrendelésre!
286482, 83

104.990 Ft már
tól

Vasöntvény
fedlap

Öntöttvas ajtó
és tető
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329.990 Ft

189.990 Ft
Kandalló „Panoramic” 
• max. 8 kW 
• füstcsôcsonk: 150 mm felsô és hátsó
• fûthetô légtér: max. 180 m3

• hatásfok: max. 72%
• tûztér mérete: 38x26 cm
• 100x61x50 cm
• nagyméretû panorámaüveg
Vevőrendelésre!
286481

Kandalló „Kamino Cliff”
• max. 8 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, hátsó 
• fűthető légtér: max. 180 m3

• hatásfok: max. 72%
• acéllemez test, vasöntvény elemekkel
• 95x58x46,5 cm
• nagyméretű üvegajtó és tűztér
Vevőrendelésre!               
286471

149.990 Ft

Öntvény ajtó

Kandalló „Atlanta”
• max. 12 kW 
• füstcsőcsonk: 

150/153 mm, felső    
• fűthető légtér: 

max. 300 m3

• hatásfok: max. 78% 
• acél test
• 206-283x70x50 cm                 
275699
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Kandalló „Alpina”
• max. 8 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, felső
• tűztér mérete: 41x32x40 cm
• 86x50x48 cm
Tájékoztató jellegű felvétel!
285630

75.990 Ft

Zománcozott 
oldal elemek

Fatárolóval

72.990 Ft

Kandalló „Lava”
• max. 6 kW
• füstcsőcsonk 120 mm, felső
• tűztér mérete: 31x23x36 cm
• 82x35x44 cm
295904

54.990 Ft

Kandalló „Ambassador LM”
• max. 7,5 kW
• füstcsőcsonk 

120 mm felső
• 103x45x49 cm
• öntöttvas ajtó és tető
295901

79.990 Ft

Csempés 
oldal

Csempés 
oldal

Zománcozott 
oldal

Kandalló „Zar”
• max. 7,5 kW
• füstcsőcsonk: 

120 mm felső
• 93x46x46 cm
• öntöttvas 

ajtó és tető
295902
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44.990 Ft
Kályha „Denver”
• max. 5 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, hátsó
• fûthetõ légtér: max. 80-120 m3

• hatásfok: max. 72%
• acéllemez test 

vasöntvény elemekkel
• tűztér mérete: 23,5x23x54 cm
• 88,5x30x37 cm
• fekete színben
286463

49.990 Ft
Kályha „Denver”
• max. 5 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, hátsó
• fûthetõ légtér: max. 80-120 m3

• hatásfok: max. 72%
• acéllemez test 

vasöntvény elemekkel
• tűztér mérete: 23,5x23x54 cm
• 88,5x30x37 cm
• bézs színben
286464

Kályha „Colorado”
• max. 5 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, hátsó 
• fűthető légtér: max. 80-120 m3

• hatásfok: max. 72% 
• acéllemez test 

vasöntvény elemekkel
• 88,5x30x37 cm
• bézs színben
286480

59.990 Ft
Kályha „Colorado”
• max. 5 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, hátsó 
• fűthető légtér: max. 80-120 m3

• hatásfok: max. 72% 
• acéllemez test 

vasöntvény elemekkel
• 88,5x30x37 cm
• fekete színben
286479

52.990 Ft
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59.990 Ft
Kandalló „Carobna”
• max. 7,7 kW
• füstcsőcsonk: 

120 mm, felső
• tűztér mérete: 

30x35x25 cm
• 83,5x49x51 cm
• fatárolóval
285628

Kandalló „Primo” 
• max. 7 kW
• füstcsôcsonk: 

120 mm, felsô
• fûthetô légtér: 

max. 160 m3

• hatásfok: max. 78%
• ablak mérete: 30x28 cm
• 95x46x38 cm
• öntvény ajtó 
286472

65.990 Ft

Kandalló „Comfort”
• max. 8 kW
• füstcsőcsonk: 

120 mm, felső
• fűthető légtér: 

max. 140-180 m3

• hatásfok: max. 80%
• 95x46x38,5 cm
286477

49.990 Ft

Kandalló „Galga”
• max. 9 kW
• füstcsőcsonk: 

120 mm, felső
• fűthető légtér: 

max. 160-200 m3

• hatásfok: max. 76%
• 86x45x38 cm
295890

49.990 Ft

Kandalló „Szamos”
• max. 9 kW
• füstcsőcsonk: 

120 mm, felső
• fűthető légtér: 

max. 160x200 m3

• 97x45x38 cm
291731

58.990 Ft

Kandalló „Buda-Lux”
• max. 6 kW
• füstcsőcsonk: 

120 mm, felső
• fűthető légtér: 

max. 80-100 m3

• 91x45x36 cm
291730

46.990 Ft

Acél test és
burkolat
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Kandalló „Vesta”
• max. 8 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, hátsó
• fűthető légtér: max 140-180 m3

• hatásfok: max. 80% (fatüzelés) max. 78% (barnaszén)
• öntvény főzőlap, tüzelőajtó, hamuajtó, rostély
• zománcozott burkolat
• 98,6x43,4x38,7 cm
296170

89.990 Ft

Kandalló „Castilla”
• max. 9,5 kW (fatüzelés) 

max. 16 kW (széntüzelés)
• füstcsőcsonk: 120/125 mm hátsó
• fűthető légtér: max. 280 m3

• hatásfok: max. 77%
• tűztér mérete: 42x27,5 cm
• 69x60x45 cm
286389

124.990 Ft

Levehető felső 
burkolat főzési célra
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75.990 Ft már 
tól

Masszív öntvény
felépítés

Széles üvegajtó,
nagyméretű tűztér

89.990 Ft már 
tól

Kandalló 
„Kamino Nosztalgia”
• füstcsôcsonk: 120 mm hátsó
• hatásfok: max. 78%
Max. 6 kW
• fűthető légtér: 

max. 130 m3

• 70,9x44,4x36,7cm 75.990 Ft
Max. 8 kW
• fűthető légtér: 

max. 180 m3

• 91,9x44,4x36,7cm 89.990 Ft
286474, 73

Kandalló „Kamino”
• füstcsőcsonk: 120 mm felső
• hatásfok: max. 72%
• ablak méret: 26,5x19,5 cm
Max. 6 kW
• fűthető légtér: 

max. 140 m3

• 97,9x54,2x37,8 cm 
89.990 Ft

Max. 8 kW
• fűthető légtér: 

max. 180 m3

• 119x54,2x37,8 cm 
99.990 Ft

286461, 62

Széles üvegajtó,
nagyméretű tűztér
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Masszív öntvény
felépítés

Kandalló „Etna”
• max. 9 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm, 

hátsó vagy felső
• fűthető légtér max. 200 m3

• hatásfok: max. 76%
286469

154.990 Ft

Kandalló „Dirsan DS8020”
• max. 7 kW
• füstcsőcsonk:  120 mm, felső
• hatásfok: max. 76,73%
• öntöttvas ajtók
• fekete vagy szürke színben
• 35x57x110 cm
Csak a készlet 
erejéig kapható!
296223

79.990 Ft
Kandalló „Dirsan DS8060”
• max. 7 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, felső
• hatásfok: max. 76,73%
• öntöttvas ajtók
• fekete vagy szürke színben
• 35x57x95,3 cm
Csak a készlet 
erejéig kapható!
296222

74.990 Ft

Pellet kandalló „Rittium 7” 
• max. 8 kW
• füstcsőcsonk: 80 mm, felső
• hatásfok: max. 87%
• 104x52,3x60,3 cm
Vevőrendelésre!
295903

299.990 Ft
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Masszív öntvény
felépítés

196.990 Ft
Vízteres kandalló „Etna”
• névleges teljesítmény: 9 kW 
• vízoldali teljesítmény: 4 kW
• füstcsôcsonk: 150 mm, felső
• fûthetô légtér: max. 180-220 m3

• hatásfok: max. 78%  
• ü�veges ajtó, tüzelôanyagváltó 
Vevőrendelésre!
286470

Vízteres kandalló 
„Ambassador E” 
• levegőoldali teljesítmény: max. 5 kW
• vízoldali teljesítmény: max. 17 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, felső
• 103x45x49 cm
295900

129.990 Ft
Vízteres kandalló „Zvezda VR12”
• levegőoldali teljesítmény 

max. 7-9 kW
• vízoldali telejsítmény 

max. 3-9 kW
• füstcsőcsonk: 130 mm, felső
• 91x42x48 cm
275565

99.990 Ft

Vízteres kandalló „Zvezda Maxi”
• névleges teljesítmény: max. 15 kW
• vízoldali teljesítmény: max. 9 kW
• fü�stcsőcsonk: 130 mm, felső
• 88x58x61 cm
262817

129.990 Ft

Csempés oldal
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124.990 Ft
Kandallóbetét „Liseo L7”
• max. 14 kW
• füstcsőcsonk 180 mm, felső
• öntvény
• 69x70x44 cm
285620

Vízteres kandallóbetét „Liseo” 
• vízoldali teljesítmény max. 7,07  kW
• levegőoldali teljesítmény max. 13,18 kW
• füstcsőcsonk 200 mm, felső
• öntvény
• 97x74x46 cm
• víztartalom: 21 L
Vevőrendelésre!
296813

239.990 Ft

Kandallóbetét „101 S”
• max. 11 kW
• füstcsőcsonk: 200 mm, felső
• fűthető légtér: max 240 m3

• hatásfok: max. 76%
• acél test
• 89,2x105x46,3 cm
296221
A termék csak a 
Budapest Mester utcai, 
Bécsi úti, budaörsi, vecsési, 
győri és szombathelyi 
áruházainkban kapható. 
A többi áruházban 
vevőrendelésre!

269.990 Ft
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Sparhelt „Zvezda”
• max. 7 kW
• füstcsõcsonk: 130 mm, felsõ jobbos
• 66x82x46 cm
• sütő méret: 20x41x10 cm
262816

62.990 Ft

Sparhelt „Zvezda”
• max. 5,87 kW
• füstcsőcsonk: 130 mm, felső jobbos
• sütő méret: 25x42x44 cm
• 85x52x84 cm 
• fatárolóval
285623

74.990 Ft

Zománcozott
burkolat

64.990 Ft
Tea tűzhely
• max. 5 kW
• -jobbos vagy balos
• füstcsőcsonk: 120 mm, oldalsó kivezetés   
• fűthetõ légtér: max. 120 m3

• sütõ mérete: 24,5x39x15 cm
• 51x48x72 cm
• tető nélkül 
286484, 85

Sparhelt „MBS-9”
• max. 9 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, 

balos vagy jobbos kivitelezés
• hatásfok: max. 60%
• 74x94,5x60 cm
263651, 264400

79.990 Ft
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Begyújtó kocka petróleum
• petróleum bázisú
• 32 db-os 399 Ft    1db 12,46 Ft
• 64 db-os 749 Ft    1db 11,70 Ft
295960, 61

399 Ft már
tól

Begyújtó kocka
• fa és viasz bázisú
• 32 db-os 349 Ft 1db 10,90 Ft
• 64 db-os 599 Ft 1db 9,35 Ft
290528, 31

349 Ft már
tól

Begyújtó 
kocka 
• fa és viasz
bázisú

• 72 db-os 
1db 11,79 Ft

295955

849 Ft
Fagyapot öko begyújtó
• faháncs és viasz bázisú
• 1,5 kg    1 kg 3.332,66 Ft
295957

4.999 Ft

Begyújtó gyufafejes 
• fa és viasz bázisú
• 12 db-os 1 db 37,41 Ft
295958

449 Ft

Koromtalanító 
por
• 5 db-os 
1db 73.8 Ft

• zacskós
• papír
csomagolásban

290532

369 Ft
Bio üvegtisztító
• 500 ml 1 L 4.598 Ft
• kályha-és kandalló-
üvegekhez, valamint 
grillek tisztítására

290533

2.299 Ft

Vulcan Quicklighter gyújtós
• környezetbarát
• alternatíva a kerozintar talmú 
termékekkel szemben

• 10 db-os
230720

999 Ft

Vulcan óriás gyújtós
• faszén, fa és szén
begyújtására

• összetétel: viasz és fa
263259

699 Ft

Korona óriás gyufa
• extra hosszú
181574

829 Ft
Korona gyufa 
hagyományos
269559

19 Ft
Korona gyufa hosszú
269560

119 Ft

Vulcan hasáb 
gyújtós
181575

999 Ft

Vulcan kéménytisztító 
hasáb
• 78x250 mm
• 1 kg
230723

3.299 Ft

Korona mindenütt 
gyulladó gyufa
269561

99 Ft
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14.990 Ft

Öntvény fatároló
• fekete
286487

5.999 Ft

Szeneskanna
193299

2.799 Ft
Gömbölyű lapát 
szeneskannához
193298

999 Ft
Hamu-
kaparó  
1.299 Ft
220141

1.299 Ft már
tól

Kazánlapát
1.299 Ft
193300

Piszkavas
1.499 Ft
220140

Parázstálca
• 41x21 cm
220144

6.999 Ft

Kéménytisztító ajtó
• 120x180 mm
• rozsdamentes
• szigetelt
220142

9.999 Ft
Kéménytisztító kefe
• rugós fejjel
• 5 m szárral
275912

6.499 Ft
Papírbrikettáló
• erőkar: 30 cm
• keret: 29x9,5x12,5 cm
289135

7.999 Ft
Kazán- és kémény-
tisztító kefék
• többféle típus és méret
275911, 193302

1.499 Ft már
tól

Hővédő lemezek
• 50x40 cm 6.499 Ft
• 50x60 cm 7.999 Ft
• 91x46 cm, lábbal 

15.990 Ft
• 100x100 cm 16.990 Ft
• alátét lemez 60x80 cm

10.990 Ft
251629, 30, 220145, 46, 264031

6.499 Ft már
tól

Kandalló 
tisztító 
készlet
• 3 db-os: 

piszkavas, 
hamukaparó, 
szenes lapát

296197

3.999 Ft

2.499 Ft

16.990 Ft

Tömítőzsinórok
• különböző típusok és

méretek
286489

1.999 Ft már
tól

Nyomásszabályozó szett
• 30 mBar szabályozó
• 1 m tömlő
• 2 db bilincs
297026

Elektromos hamuporszívó „RAS
1200/18/1 F Inox Basic+”
• max 1200 W • 18 L
• inox ház • hepa szűrő
• telítettség jelző • textilszűrő
296098

Tartalék szűrő 4.999 Ft
296196

Elektromos hamuporszívó 
„RAS 800/18/1 Basic”
• max. 800 W • 18 L
• inox ház
• hepa szűrő
285685

Tartalék szűrő 4.999 Ft
288840
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Megnevezés Átmérő mm-ben Egyéb információ

120 130 150 x x x

Füstcső 0,6 mm falvastagság x x 250-400-800 mm

Füstcső 2 mm falvastagság x x x x x x 250, 500, 1000 mm

Könyök 0,6 mm falvastagság x x

Könyök 2 mm falvastagság x x x x x x 45°,90°

Könyök 3 részes, irányítható, tisztítónyílással x x x x x x 45°,90°

Füstcső ív 0,6 mm falvastagság x x 45°

Faldugó 118/120 mm x

Falihüvely x x x x

Falirózsa x x x

Füstcső + pillangószelep 2 mm x x x x x x 25 cm

Füstcső bővítő 110/120 mm

Füstcső szűkítő 130/120 mm 150/130 mm 180/150 mm

Szűkítő, zománcozott 118/105 mm

Füstcső, zománcozott 118 mm 400, 800 mm

Falirózsa, zománcozott 118 mm

Könyök, zománcozott 118 mm

Hődob, zománcozott 118 mm

Hődob x x

Füstcsövek

Termékek Kiszerelés Égési érték Nedvesség Hamutartalom Csomagolás Leírás Ár

Fa pellet
297044

15 kg/
csomag 20,97 MJ/kg 6.95% 0.49% PE zsák 1.799 Ft

1 kg 53,27 Ft

Barnaszén brikett
288946

10 kg/
csomag 19 MJ/kg 18.50% 4.50% Papírtasak Barnaszénporból préselt hasáb alakú brikett, 

kiváló égési tulajdonságokkal.
999 Ft
1 kg 99,9 Ft

Fabrikett „Soft”
296629

10 kg/
csomag 19,4 MJ/kg 6.40% 0.72% PE csomag 749 Ft

1 kg 74,9 Ft

Fabrikett „Night”
296630

6 kg/
csomag 16,2 MJ/kg 6-8% 3-4% PE csomag A brikett a hőmérséklet hosszú távú, egyenletes fenntartására szolgál, 

alkalmas az éjszakai fűtésre is.
899 Ft

1 kg 149,83 Ft

Fabrikett 
„Pinikey”

296631

10 kg/
csomag 19,1-20,0 MJ/ kg 6.50% 0.70% PE csomag Nyolcszög alapú üreges hasáb brikett. 799 Ft

1 kg 79,9 Ft

Napraforgóhéj
brikett
286623

9,5 kg/
csomag 17-20 MJ/ kg 10% 3% PET

zsugorfólia
799 Ft
1 kg 79,9 Ft

Keményfa 
brikett henger

285612

10 kg/
csomag 19800kJ 8±2% 0.53% PE tasak Fabrikett keményfából, teljesen adalékmentes. 799 Ft

1 kg  84,105 Ft

Begyújtós fa
296422

5 kg/
csomag 12 MJ/kg 10-30% 8-16% Rachel 

zsákban Cser, bükk és éger, 20-40 cm-re vágva 1.099 Ft
1 kg 239,8 Ft

Hasított tűzifa
275833

10 kg/
csomag 12 MJ/kg 10-30% 8-16% Rachel 

zsákban
899 Ft

1 kg 89,90 Ft

Hasított tűzifa
262934

20 kg/
csomag 12,5 MJ/kg 30% 2% műanyag 

háló
1.699 Ft
1 kg 84,95 Ft

Kalodás fa
296487

0,5 m3 12 MJ/kg 10-30% 8-16% Rachel 
zsákban

12.990 Ft
1 m3 25,980 Ft

Kalodás fa
290334

1,6 m3 12 MJ/kg 10-30% 8-16% Rachel 
zsákban

34.990 Ft
1 m3 21.868,75 Ft

Tüzelőanyagok
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Elektromos álló 
kandalló „FKK 01” 
• 43x54x28,5 cm 
• ventilátoros fűtőtest
• 900W/1800W 
• funkciók: hideg-meleg-

forró levegő
• túlmelegedés 

elleni védelem
• fényforrás: 2x25 W 

gyertyaizzó (tartozék)
• termosztát vezérlés
295740

39.990 Ft

Elektromos fali kandalló „FKK 03”
• 900/1800 W 
• edzett síküveg előlap 
• izzó fahasáb effekt
• valósághű külön is használható láng-effekt LED fénnyel
• túlmelegedés elleni védelem
• manuális vezérlés a fűtőtesten
• távirányító (be/ki/termosztát/fényerő)
• 66x52x10 cm
295739

57.990 Ft

Üveglapos konvektor 
„HGK1500/2/1 Basic”
• 1500 W (2x750 W)
• termosztátos
• álló és falra is szerelhető
• gyors és egyenletes felfűtés
296086

16.990 Ft

Elektromos 
kandalló „FYL-2000”
• 2000 W
• 41x22,5x54,5 cm
252524

29.990 Ft

Üveglapos konvektor 
„HGF 425/1 ECO”
• 425 W
• energiahatékony
• csendes működés
• gyors és egyenletes felfűtés
• falra szerelhető
296087

18.990 Ft

Elektromos kandalló „HEK 2000/2/1 F”
• 1000 W/2000 W
• csak falra szerelhető
• LCD kijelző
• érintőképernyős technológia
• külön is használható láng-effekt
• távirányítóval
296102

44.990 Ft



Elektromos 
kandalló „FKK 02”
• 1850 W
• termosztát 

vezérlés
• ventilátoros 

fűtőtest
• 59,5x64x29 cm
• túlmelegedés elleni 

védelem
• állítható láng 

fényerő
• panoráma üveg
295737

Elektromos kandalló „FKK 2000” 
• 1000/2000 W 
• beépített termosztát
• túlmelegedés 

elleni védelem
• falra szerelhető
• 56x90x11cm
• vezérlés: távirányítóval 

ill. manuálisan
• láng effekt
295738

69.990 Ft

Valósághű, külön 
is használható 
láng-effekt 

62.990 Ft

21
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Termoventilátor 
„HHL 2000/3/1 O”
• 1000/2000 W
• oszcilláció
• termosztát
275679

4.999 Ft
Termoventilátorok
• 1000/2000 W
• különleges kialakítású 

fokozatkapcsoló
• funkciók: 

hideg-meleg-forró levegő
• narancs-fehér és 

szürke-fehér színben
295743, 42

6.999 Ft

Kerámia fűtőtorony 
„HKT 2000/3/2 ODF”
• 1000/2000 W 
• oszcilláció
• időzítő 
• LCD kijelző
• túlmelegedés elleni védelem
• távkapcsolóval
275681

17.990 Ft

14.990 Ft 19.990 Ft

Fali fűtőtest, fagyőr 
• 400 W 
• falra szerelhető
• funkciók: fűtés, 

fagymentesítés
• túlmelegedés elleni védelem
• mechanikus termosztát
• fűtést visszajelző fény
275684

5.999 Ft

Termoventilátor 
„HHL 2000/3/1”
• 1000/2000 W
• termosztát
275678

3.999 Ft

5.999 Ft
Halogén hősugárzó 
„Hyundai”
• 400/800/1200 W
• nagy hatékonyságú
• nagyon halk működés
• szürke színben
295891

Fali fűtőtest LED kijelzővel
• szabályozható teljesítmény (1000 W/2000 W) • minden funkció távirányítóról

szabályozható • funkciók: hideg, meleg, forró levegő • 7,5 órás időzítő
• LED visszajelzők • túlmelegedés elleni védelem • 45x18,5x11,5 cm
295547

Fali fűtőtest LCD kijelzővel
• 1000 W/2000 W
• funkciók: hideg, meleg, forró levegő • távirányítóval 
• túlmelegedés elleni védelem • oszcillációs • termosztátos 
• időzítős • 58x20x13 cm
295545

Kerámia hősugárzó
„HKH 1500/3/3 o”
• 1500 W
• oszcilláció
• termosztát
286454

7.999 Ft
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5.999 Ft

Fürdőszobai fűtőtest
„OBH-IP21”
• 1000/2000W
• állítható termosztát
• funkciók: hűvös, meleg,

forró levegő
• túlmelegedés 

elleni védelem
• áram jelző fény
• falra szerelhető
286416

13.990 Ft

16.990 Ft
Fürdőszobai hősugárzó 
„HBS 1800/3/1 
Premium 2in1”
• 1000/1800W 
• termosztátos
• falra szerelhető
286456

Fürdőszobai hősugárzó
„HBS 2000/3/2 H”
• 1000/2000W
• törölköző tartóval
• falra szerelhető
• túlmelegedés elleni védelem
• termosztáttal
286455

11.990 Ft

27.990 Ft
Fürdőszobai gyorsfűtő
• 2000 W
• termosztátos
• túlmelegedés elleni védelem
• falra szerelhető
205064

Fali infra-kvarc sugárzó
• állítható fémház és hőtükör 

a meleg célzott irányítására
• húzó kapcsolóval

IW 120 1,2 kW/1N 12.990 Ft
IW 180 1,8 kW/1N 13.990 Ft

• fröccsenő víz elleni védelem
• fürdőszobában is használható
296042, 43

12.990 Ft már
tól

Termoventilátor 
„SOLAC TV8425” 
• 2000 W 
• 2 fûtési fokozat  
• funkciók: fagyásgátló, hideg levegő 
• termosztát 
• túlmelegedés elleni védelem
• csepegô víz elleni védelem
252474

12.990 Ft

9.999 Ft
Kvarc elektromos 
hősugárzó beépített 
párásítóval
• 1800 W
• 4 quartz fűtőelem
• biztonságos kapcsoló 
• termosztát
• ventilátor
296201

Kvarc hősugárzó „HQH/1500/3/2” 
• 500/1000/1500 W • fali • beltéri
• 53,5x11,5x13 cm • 3 fűtési fokozat 
275691
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22.990 Ft
Olajradiátor „HOR 2900/11/4 GZ Basic” 
• 1000/1500/2500 W + 400 W
• termosztátos • 11-tagú • időzítős
• túlmelegedés elleni védelem
296194

Olajradiátorok „HOR Basic Slim”
• termosztátos
• 7-tagú, 600/900/1500 W 9999 Ft
• 9-tagú, 800/1200/2000 W 11990 Ft
• 11-tagú, 1000/1500/2500 W 13990 Ft
296191, 92, 93

9.999 Ft mártól

19.990 Ft mártól

Elektromos konvektor
• 750 W/1250 W/2000 W
• álló
• szabadon álló/falra szerelhető kivitel
• CS 20 19.990 Ft
• CS 20L 24.990 Ft

halk ventilátorral
296041, 42

17.990 Ft
Elektromos konvektor „FK19 TURBO”
• ventilátorral • 1000/2000 W • 680x465x190 mm
• szabadon álló/falra szerelhetõ kivitel
• külön kapcsolható turbo ventilátor funkcióval
• termosztát szabályozás, fûtést visszajelzõ fény a forgókapcsolóban
295741

Elektromos konvektor „HKW 2000/3/2G”
• 750/1250/2000 W
• termosztát 
• kis és közepes szobákba
• 57x43x20 cm
275685

7.999 Ft
Elektromos konvektor „HWK 2000/3/1 GZ”  
• 750/1250/2000 W 
• kis és közepes szobákba
• termosztát • időzítős
• 66x45x20,5 cm 
275686

12.990 Ft

Olajradiátor „FKOS 13”
• 1000/1500/2500 W • termosztátos
• 13-tagú • túlmelegedés elleni védelem
• felborulás elleni védelem
295550

21.990 Ft
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Hőtárolós kályha „S.E ETS” 
• beépített töltés vezérlés az évszakhoz 
• könnyû kezelhetôség 
• 4 kW-ig egyfázisú hálózatról üzemeltethetô 
• szobatermosztáttal szabályozható
ETS200: 
• 2 kW 
• 6 téglával 179.990 Ft 
ETS300: 
• 3 kW 
• 9 téglával 199.990 Ft
ETS400: 
• 4 kW 
• 12 téglával 239.990 Ft 
ETS500: 
• 5 kW 
• 15 téglával 269.990 Ft
ETS600: 
• 6 kW 
• 18 téglával: 289.990 Ft 
ETS700: 
• 7 kW 
• 21 téglával 319.990 Ft
Vevőrendelésre!
205067

179.990 Ft már
tól

28.990 Ft már
tól

Panel hősugárzó 
„HWH 1500/2/2 Premium”
• 750/1500 W
• termosztátos
• falra szerelhető
• fürdőszobában is használható
• extra vékony
296107

29.990 Ft

Konvektor
• fali • fröccsenő víz elleni védelem
• fürdőszobában is használható
• termosztát • fém ház
• gravitációs működés
• 1 kW CNS100SE 28.990 Ft
• 2 kW CNS200SE 36.990 Ft
• 3 kW CNS300SE 49.990 Ft
296038, 39, 40

Panel fűtőtest
• 2000 W  
• alumínium fűtőszál 
• gyors felmelegedés és hővezetés 
• magas hatásfok
• gyors hőáramoltatás 
• termosztát 
• falra is szerelhető
• LCD kijelző 
• üveg panel érintő képernyővel 
• 24 órás időzítő 
• távirányító
295906

32.990 Ft

Fali hőmérsékletszabályozó RTA-S2
• 5-30 oC-ig 
• mechanikus
Vevőrendelésre!
205221

7.999 Ft
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21.990 Ft
Karbonszálas hősugárzó
• 450 W/900 W
• 25x25x80 cm
• magas infravörös sugárzás arány
• IPX4 védettség freccsenő víz ellen 
293921

Infra hősugárzó 
„HIW 1800/1 F Basic”
• 1800 W
• felborulás elleni védelem
• falra szerelhető
296094

28.990 Ft

Kültéri infra hősugárzó 
„HQT 2000/1 Basic”
• 2000 W
• falra is szerelhető
296091

19.990 Ft
Kültéri gáz hősugárzó 
„HGT 13000/1 Hammer”
• 13 kW
• felborulás elleni védelem
• gáz nyomás 50 mbar
296195

53.990 Ft
Kültéri halogén hősugárzó 
„PHH-2500BS”
• 1250/2500 W
• felborulás elleni védelem
• 50x65x215 cm
296203

64.990 Ft

Fali kvarc hősugárzó 
„HCH-2000D”
• 2000 W
• fröccsenő víz elleni védelem
296205

16.990 Ft

Fali infra hősugárzó 
„PHW-1500CR”
• 500/1000/1500 W
• időzítős
296204

21.990 Ft

Kültéri kvarc hősugárzó 
„HQT 2000/3/2 Astro, 2in1”
• 2000 W
• felborulás elleni védelem
• állítható magasság
• levehető fűtőfejek, amelyek 

külön-külön is bekapcsolhatók
286457

49.990 Ft
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29.990 Ft már
tól

Hőlégbefúvók
• gázos • inox • 700 mbar
• tömlővel és nyomásszabályozóval
• 10 kW HGH 10000/3 420 m3 29.990 Ft
• 15 kW HGH 15000/3 420 m3 31.990 Ft
• 30 kW HGH 30000/3 430 m3 41.990 Ft
286598, 599, 600

15.990 Ft már
tól

Ipari hősugárzók
• HIH 2000/2/1 2000 W 15.990 Ft
• HIH 3000/2/1 3000 W 24.990 Ft
• termosztát • használható: 

építőipar, mezőgazdaság, 
festő- és lakkozóipar

275682, 83

15.990 Ft
Kerámia hősugárzó
„HKG 3000/2/1”
• 1500/3000 W
• termosztát
296089

Gördíthető infrasugárzó 
• 4,2 kW  
• fûtõanyag: PB gáz 
• piezo gyújtás, 30 mbar nyomás
Tájékoztató 
jellegű felvétel!
286788

26.990 Ft

Nyomás-
csökkentővel

Katalitikus melegítő 
„CR 5000”
• 3050 W
• 3 fokozatú
• 45x35x78 cm
• a katalitikus 

technológia 
csendes és tiszta 
égést biztosít, 
láng nélkül

• alacsony 
CO kibocsátás

286459

39.990 Ft 4.499 Ft

   

  
   
  

Takaró fűtőtestekre
• 48x45x75 cm • univerzális
• anyaga: PEVA
• teljesen lehűlt készülék letakarására alkalmas
295540

Vecsés
Fô út 246-248.
Tel.: (29) 557-700

Budaörs 
Malomkô u. 3., 
az M1/M7 közös 
szakaszán
Tel.: (23) 445-550 

Budapest
III. Bécsi út 136.
Tel.: (1)-430-2200

Budapest 
IX. Mester u. 87.
Tel.: (1)-476-7000

Budapest
XV. Városkapu u. 5., 
M3 Fóti úti leágazása
Tel.: (1)-414-2050

Nyitva tartás:
Hétfô-Szombat: 8:00-20:30
Vasárnap: zárva

Vevőszolgálat: 06-40-23-23-23, 06-1-323-23-23     www.praktiker.hu     

Pécs
Makay István út 11.
Tel.: (72) 552-020

Debrecen
Malompark, Füredi út 27.
Tel.: (52) 503-610

Szeged
Budapesti út 3.
Tel.: (62) 551-020

Gyôr 
Szent Imre út 55.
Tel.: (96) 514-550

Kecskemét
Kurucz tér 7.
Tel.: (76) 502-610

Nyíregyháza
Orosi út 22-24.,
a 41-es út mellett
Tel.: (42) 501-920

Miskolc
Pesti út 7., 
a 3-as út mellett
Tel.: (46) 561-000

Szombathely
Rozsnyó út 1.
Tel.: (94) 500-740 

Szolnok
Felsô Szandai rét 1/A
Tel.: (56) 520-900 

Zalaegerszeg
Balatoni út 10.
Tel.: (92) 597-700

Székesfehérvár
Balatoni út 44-46.
Tel.: (22) 516-000

Békéscsaba
Gyulai út 87.
Tel.: (66) 519-500

Kaposvár
Füredi út 99.
Tel.: (82) 529-700

Esztergom
Dobogókôi út 41.
Tel.: (33) 511-300

Fatüzelés Barnaszén tüzelés

Kettős burkolat 
(acél vagy öntvény test)

Ablakmosó
levegő

24 órás üzemidő 
(folyamatos üzemre alkalmas)

Központi fűtésre 
köthető

Külső levegő 
csatlakozó

Fa és brikett tüzelés

Hőtárolás 
(zsírkő vagy kerámia burkolat)

A hulladékká vált elektromos (elektronikus) termék kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, 
települési hulladékként nem ártalmatlanítható! Az átvétellel kapcsolatos részletekről, az esetleges 
kivételekről áruházainkban és a honlapunkon www.praktikerwebshop.hu/jelmagyarazat tájékozódhat.

Nyomás-
csökkentővel

Fa és brikett



189.990 Ft
Kandalló „Sigma”
• max. 10 kW
• füstcsőcsonk: 150/153 mm, felső
• fűthető légtér: max. 250 m3

• hatásfok: max. 78%
• tűztér mérete: 30x56 cm
• acél test
• 100x55,6x47  cm
286390
A termék csak a Mester utcai, Bécsi úti, budaörsi,
vecsési és szombathelyi áruházainkban kapható.
A többi áruházban vevőrendelésre!

+
ad     Az árak a házhoz szállítás költségét nem

 tartalm
azzák. M

inden ár m
agyar forintban értendô. (Áfa-val együtt.) Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, valam

ennyi képi anyagunk tájékoztató jellegû! Az esetleges nyom
dai hibákért felelôsséget nem

 vállalunk. Egyes term
ékeink szín és m

intaválasztéka áruházanként változik.


