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Ketinis židinio ugniakuras Seguin Visio 8 su dv.degimu ir perėj. A0210 ir šamotu (F1800+DC18+BGC/PCRF)
Prekės kodas: Z1SEG-F1800+DC18+B-GC
Gamintojas: Array
Kategorija: Židiniai > Ketiniai židiniai

KAINA : 1 289,94 €
Apie prekę
Pristatymo terminas, d.d.: 5
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 825
Plotis, mm: 800
Gylis, mm: 550
Galia (kW) iki: 17
Efektyvumo klasė:
Efektyvumas: 75
Pagaminta iš:
Kuro rūšis:
Dūmtraukio diametras, mm:
Stiklo forma:
Tipas:
Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki: 170
Garantijos laikotarpis, m.: 10

Aprašymas
Jau daug metų Seguin Duteriez gamina itin kokybiškus ugniakurus. Kompanijos įkūrėjai, kruopščiai ištyrę
ugniakurų rinką, pabandė sukurti tobulą produkciją, kuri šiuo metu ne tik turi gerą reputaciją Prancūzijoje, bet ir
yra įvertinta europiniais sertifikatais.
Ypatumai:
• Židinio ugniakurai pagaminti iš aukščiausios rūšies ketaus, kuris išgaunamas iš pirminės žaliavos - geležies
rūdos, o ne iš perdirbto metalo laužo; sienelių storis yra 7-10 mm. Toks židinys ilgaamžis, neskalus - jį galima
kūrenti ilgai ir nuolat.
• Ketinė sklendė reguliuojama, jos rankenėlė išvesta į ugniakuro fasadą. Tokios rankenėlės patogios ir negadina
židinio vaizdo.
• Daugelis modelių sukonstruoti taip, kad neatidarius sklendės nebūtų galima atverti ugniakuro durelių.
• Stiklo ventiliavimo sistema padeda ilgai išlaikyti švarų židinio stiklą.
• Stiklo keramika atlaiko iki +760 oC temperatūrą.
• Viena iš ugniakuro detalių yra deflektorius - liepsnos skirstytuvas. Dėl jo liepsna dūmų kaupiklio kameroje
paskirstoma tolygiai, suvienodinama temperatūra ugniakure.
• Židiniuose įdiegta DAFS sistema padeda patogiai tiekti orą tiesiai į degimo kamerą, kad nebūtų naudojamas
oras iš gyvenamosios patalpos. Deguonis, patekęs į degimo kamerą per galinės sienelės angas, uždega
nesudegusias dujas- ši sistema ženkliai padidina ugniakuro šiluminę galią, sumažina nepageidaujamų anglies
junginių išmetimą į gamtą.
• Židiniai su šamotinėmis plytomis išklota degimo kamera pasižymi aukštesne degimo temperatūra, dėl to
geriau sudega kuras, neapsineša suodžiais stiklas, mažiau anglies dvideginio išmetama į gamtą.
Ugniakuro korpusui suteikiama 10 metų garantija.

