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„Алфа-Плам“ разполага с най-модерни технологии, халета и складове, 
които създават възможност за производство на повече от 180 000 
единици годишно. Съвременните машини на известни европейски и  
световни производители са част от оборудването, което допринася за 
високото качество на продуктите. Заводът заема повече от 70 000 m2 и  
в момента ангажира над 1000 постоянни и временни работници и 
служители. Структура на портфолиото на „Алфа-Плам”:

1) Готварски печки, камини и   
  котли на пелети. 
2) Котли на твърдо гориво. 
3) Готварски печки на твърдо  
  гориво. 
4) Печки и камини на твърдо  
  гориво.

5) Готварски печки, камини и  
  вградени камини за етажно  
  отопление. 
6) Електрически и комбинирани  
  готварски печки. 
7) Продукти на газ. 
8) Първокласна марка Calux.

За нас

История

• № 1 в Европа по производство на готварски печки на твърдо гориво.
• В Топ 5 производители на отоплителни уреди в Европа.
• Един от малкото производители, които предлагат 4 вида защита на  
 повърхностите.
• Износ в над 40 страни в света.
• 70% от общите продажби се реализират на чуждите пазари.

Основни факти

„Алфа-Плам” предприема 
стратегическа стъпка - купува 
италианската марка „Calux” и 
цялото й портфолио става част  
от марката „Алфа-Плам”.

2015
„Алфа-Плам” получава  

мажоритарен акционер и  
променя философията на  

бизнеса, производството и 
продажбите си.

2012

Отчетено рекордно 
производство от  
185 000 единици.

2017

Двете предприятия се 
обединяват в едно  

предприятие, наречено  
„МИВ - Метална индустрия Враня“.

1980

Във Враня е създадено 
занаятчийско предприятие 

„Металац“.
1948

Предприятието получава 
сегашното си име “Алфа-Плам”.1990

Близо до „Металац“ са 
положени основите на завода 
за производство на метален 
амбалаж и оборудване „Алфа“.

1962



емисии на CO2. Всъщност емисиите на CO2, генерирани от  
горенето, са равни на количеството абсорбиран газ по 
време на жизнения цикъл на растението, което означава, 
че натоварването на атмосферата е незначително. Според 
агрегатното й състояние биомасата може да бъде: течна, 
газообразна и твърда. Като източник на енергия биомасата 
може да се използва директно или да се преобразува в друг 
енергиен продукт, като например биогориво.

Пелетите са най-модерният начин за използване на енергия 
от биомаса. Пелетите основно представляват останки от 
дървообработващата промишленост, които се обработват 
под високо налягане. Килограма пелети отделя около 5 kWh 
топлинна енергия. Количеството енергия, произведено чрез 
изгаряне на 2 kg пелети, е равно на количеството енергия от 
1 литър мазут. Освен икономията на енергия, пелетите са и 
екологично чиста суровина. Изгарянето на пелети създава 1% 
пепел и същото количество CO2, което дървото е използвало 
по време на биологичния си цикъл. Затова пелетите се считат 
за неутрален носител на CO2.

Парниковият ефект и глобалното затопляне могат да доведат 
до фатални последици за живота на Земята. С промяната 
на климата ще настъпи промяна във флората и фауната, 
впоследствие и нарушения в хранителните вериги. Топенето 
на ледниците ще доведе до повишаване на световното 
морско равнище и наводняване на районите, в които живее 
около една трета от световното население. Смята се, че най-
голямо влияние върху глобалното затопляне - от 50 до 55%, 
има увеличаването на концентрацията на въглероден диоксид 
(CO2) в атмосферата.

Основната причина за увеличаването на концентрацията на 
този газ във въздуха е използването на изкопаеми горива 
(въглища, нефт и газ) и изсичането на горите. Поради всичко 
това е необходимо изкопаемите горива да се заменят с горива 
с намалени емисии на CO2. Биомасата е възобновяем енергиен 
източник и е призната като алтернатива на изкопаемите горива.  
Биомасата предполага остатъци от растителни култури и други 
биологични материали. В допълнение към възобновяемостта 
и дълготрайността, ползите от употребата на биомаса се 
отразяват в отсъствието на токсични вещества и намалените 

В екологичен и технически аспект, съоръженията на пелети 
представляват най-приемливите, най-ефикасните и най-
усъвършенстваните начини на отопление. Всички процеси в 
отоплителните тела, използващи пелети, са автоматизирани 
(запалване, изгаряне, гасене) и се регулират с помощта на 
модерната електроника, вградена в изделията. По този начин 
се осигурява висока степен на използваемост, изгарянето е 
пълно, като се поддържа постоянна температура, а загубите 
на енергия се минимизират. 

Върху отоплителното тяло се намира дисплей, на който се 
залагат исканите параметри и се наблюдава пълният процес 
на функционирането на уреда. Програмирането на работата 
на отоплителното тяло става на седмично равнище (час  
на запалване, гасене, температура на помещението). Друго 
тяхно предимство е възможността за инсталиране на модул 
за управление с помощта на мобилно приложение, така че 
можете да управлявате отоплителната система дори когато  
не сте у дома. Пелетите се изкарват автоматично от резерво- 
ара с помощта на действието на двигателя с редуктор и 

Да намалим глобалното затопляне чрез използване на биогориво!

охлювиден транспортер, като се придвижват до огнището, 
намиращо се в камарата за изгаряне. Пелетите се запалзват 
с въздух, затоплен чрез отоплител. Този въздух се вкарва в 
огнището от вентилатор, който същевременно задължително 
изхвърля отработените газове през тръбите за тази цел - към 
кюнеца навън в атмосферата. Същият вентилатор вмусква 
въздух от помещението (в което следва да има вентилационен 
отвор) през тръба за всмукване на въздух. Вентилаторът 
работи безшумно.

Основни предимства на отоплението с пелети:
• Aвтоматична система, осигуряваща пълно удобство при  
 боравенето и поддръжката.
• Bисоката ефективност способства за спестяването на  
 енергия и избягването замърсяването на жизнената среда.
• Hиски емисии на отделяните вредни газове и минимално  
 количество пепел с оглед на характеристиките на горивото и  
 високия коефициент на полезно действие в цялата система.
• Лесно транспортиране и складиране на горивото.

Защо да се отоплявате с пелети?



ПЕЛЕТИ





Компанията Алфа-Плам се занимава с производство на 
пелетни печки от 2009 година. В този десетгодишен период 
разработихме различни модели на тези печки, които се 
отличават с високо качество и изключителен дизайн. За 
да отговорим на индивидуалните изисквания на нашите 
клиенти, произведохме няколко модела на печката Luca с 
различни цветове и различни ценови категории.
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бежов червен черен

8

* технически характеристики - страна 15

Пелетна печка с елегантен дизайн, предлага се в няколко 
цвята и е идеално решение за отопление на малки жилищни 
единици с помощта на вграден вентилатор.

7 175 70 85

8 200 80 85

EN 14785
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Предимства
• Седмично програмиране на работата на печката с 5 нива на  
 мощност.
• Вградени предпазни термостати за безопасна употреба.
• Вентилатор с ниско ниво на шум.
• Висококачествена довършителна обработка.

Вентилатор за димните газове
Двигател на редуктора
Охлюв
Температурна сонда за 
околната среда
Температурна сонда за 
димните газове
Запалка
Горивна камера
Резервоар за пелети

①
②
③
④

⑤

⑥
⑦
⑧

9



сребрист червен син

Пелетна печка, която представлява най-доброто съотно-
шение между качество и цена. Подходяща е за отопление 
на малки жилищни единици. Специалното й предимство 
се състои в издухването на топъл въздух от печката в 
помещението с помощта на вграден вентилатор.

НОВО

EN 14785
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8 200 80 85

* технически характеристики - страна 15



EN 14785

8 200 80 85

6 150 60 86

* технически характеристики - страна 15 сребрист червен бронзов

Пелетна печка с модерен дизайн и компактни размери, 
предлага се в няколко цвята. Специално проектираната 
горивна камера позволява затопляне на помещението 
чрез естествен поток от топъл въздух, без допълнителен 
вентилатор. В горелката има вермикулит, който допълни-
телно стимулира излъчването на топлина.
 

EN 14785
15a-BvG
BimSchV
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сребрист червен бронзов

Пелетна печка с превъзходно качество и модерен дизайн, 
адаптирана към нуждите на градския начин на живот. 
Използването на качествени материали и всички вградени 
компоненти гарантира дълъг експлоатационен живот на 
продукта. Печката се предлага в три модерни цвята, за да 
се съчетае изцяло в съвременната жилищна обстановка.

НОВО

12
12 300 120 91

* технически характеристики - страна 15

EN 14785
BimSchV
15a-BvG
Ecodesign



Многофункционална готварска печка на пелети с изключителен 
дизайн и качество. Отличава се с висока производителност 
в приготвянето на храна и отоплението. Чрез използване на 
съвременни технологични решения се постига максимално 
удобство при употреба.

бял антрацитен

EN 14785

* технически характеристики - страна 15

8 200 80 86
13





технически характеристики

мощност 8 kW 12 kW 8 kW

размери (ШxДxВ) 547 x 543 x 1025 mm 589 x 633 x 1109 mm 900 x 600 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) - - 330 x 440 x 260 mm

диаметър на димоотводната тръба 80 mm 80 mm 80 mm

консумация на пелети мин/макс 0,63 / 1,95 kg/h 0,5 / 2,7 kg/h 0,64 / 1,98 kg/h

макс. време на работа с пълен резервоар 29 h 28 h 23 h

капацитет на пелетния резервоар 20 kg 14 kg 15 kg

отоплителен обем 200 m³ 300 m³ 200 m³

отоплителна площ 80 m² 120 m² 80 m²

тегло нето/бруто 136 / 158 kg 156 / 182 kg 141 / 163 kg

степен на ефективност 85 % 91 % 86 %

технически характеристики

мощност 8 kW 7 kW 8 kW 6 kW

размери (ШxДxВ) 500 x 530 x 955 mm 500 x 530 x 955 mm 500 x 530 x 955 mm 547 x 543 x 1025 mm

диаметър на димоотводната тръба 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

консумация на пелети мин/макс 0,82 / 2,03 kg/h 0,82 / 2,03 kg/h 0,82 / 2,03 kg/h 0,64 / 1,6 kg/h

макс. време на работа с пълен резервоар 28 h 28 h 28 h 32 h

капацитет на пелетния резервоар 23 kg 23 kg 23 kg 20 kg

отоплителен обем 200 m³ 175 m³ 200 m³ 150 m³

отоплителна площ 80 m² 70 m² 80 m² 60 m²

тегло нето/бруто 110 / 128 kg 110 / 128 kg 110 / 128 kg 136 / 158 kg

степен на ефективност 85 % 85 % 85 % 86%
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Камини

отвори за димоотвода:    - отгоре,    - отзад,    - отстрани 15



Пелетен котел за етажно отопление с отлично качество и 
изключителна производителност. Най-ефективният изто-
чник на надеждно и безопасно отопление на по-големи 
жилищни единици. Разполага с голям резервоар за пелети  
и иновативен метод за полуавтоматично почистване.

НОВО



❶

❷ ❹

❺

❻

❼ ❽

❸

❾ ❿

⓫

* технически характеристики - страна 29

НОВО

Предимства
• Котел, изработен от котлена ламарина, топлоизолиран с  
 минерална вата, с 5 години гаранция.
• Усъвършенстваната електроника и съпътстващите компоненти  
 позволяват контролиран процес на изгаряне и регулиране на  
 работата на печката в съответствие с качеството на пелетите  
 и коминната тяга.
• Опция за свързване на допълнителен пелетен резервоар със  
 сензора за нивото на пелетите.
• Най-модерен LCD Touch Panel.
• Възможност за загряване на санитарната вода (в котела) и  
 свързване към системата за подово отопление.
• Големият капацитет на контейнера за пелети позволява по- 
 голяма автономност при работа.
• Дистанционно управление с android и iOS приложение (опционно).

28 420-700 168-280 91

37 555-925 222-370 93

Вентилатор за димните газове
Двигател на редуктора
Охлюв
Запалка
Горивна камера
Температурна сонда за димните газове
Предпазен термостат
Температурна сонда за водата
Турболатори
Котел
Резервоар за пелети

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪ EN 303-3
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През 2013 година компанията Алфа-Плам произвежда 
първата пелетна печка за етажно отопление. С течение 
на времето дългогодишната работа върху този модел се 
изплаща, тъй като Commo 21 получава множество награди 
за качество и дизайн. Днес семейството Commo се състои от 
печки с мощност от 12 до 37 kW. По примера на първия модел 
от тази серия, всички печки представляват пик по дизайн и 
функционалност.

19



Пелетна печка за етажно отопление с хармонични 
размери и опростен дизайн, подходяща за позициони-
ране както в мазета, така и в жилищни помещения. 



❶

❷
❹❺

❻

❼

❽

❸

❾

❿

* технически характеристики - страна 33

Предимства
• Вермикулитната топлоизолация на вратата на горивната камера  
 и допълнителната топлоизолация на котела повишават степента  
 на използваемост и мощността, която се предава на водата.
• Компонентите, необходими за функционирането на отоплителната  
 система, са фабрично инсталирани в продукта.
• Вградените предпазни термостати предотвратяват прегряване на  
 водата в котела.
• Системите за почистване допълнително улесняват поддръжката  
 на печката и осигуряват надеждна работа.
• Седмично програмиране на работата на печката с 5 нива на мощност.
• Възможност за загряване на санитарната вода (в котела) и  
 свързване към системата за подово отопление.
• Дистанционно управление с android и iOS приложение (опционно).

23 345-575 138-230 90

Вентилатор за димните газове
Двигател на редуктора
Охлюв
Температурна сонда за околната среда
Температурна сонда за димните газове
Запалка
Горивна камера
Турболатор
Резервоар за пелети
Лопатка за почистване на камерата за 
димни газове

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩



Пелетна печка за етажно отопление с хармонични размери 
и опростен дизайн. Подходяща за позициониране в мазета 
и жилищни помещения. Високото ниво на автоматизация 
и иновативното полуавтоматично почистване осигуряват 
максимално удобство при употреба. Висока степен на 
използваемост. Възможност за постигане на по-голяма 
автономност в работата чрез инсталиране на допълнителен 
резервоар за пелети.

32 480-800 192-320 90

37 555-925 222-370 90

НОВО

22

* технически характеристики - страна 33

EN 303-5
BimSchV
15a-BvG
Ecodesign

EN 303-5
BimSchV
15a-BvG
Ecodesign
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бежов червен черен

Пелетна печка за етажно отопление с компактни 
размери, адаптирана към нуждите на по-малките 
жилищни единици. Високата ефективност при работа 
е гарантирана от инсталирането на компоненти от 
реномирани производители.

12 180-300 72-120 -

ПРОТОТИП



15 225-375 90-150 92

бежов червен черен* технически характеристики - страна 33

Пелетна печка за етажно отопление с най-високо качество и 
дизайн, която гарантира изключително висока ефективност 
при създаването на топла атмосфера във Вашия дом. В 
зависимост от зададената стайна температура печката 
автоматично контролира дозирането на пелети в горелката.
 

EN 14785

25



Пелетна печка за етажно отопление, която се поставя 
в хола - възможност за съгласуване на цветовете с 
Вашия интериор. Най-качественият продукт в своя клас 
на пазара. Проверете защо продуктите от семейството 
Commo са интелигентен избор за нашите потребители.



черенчервенбежов* технически характеристики - страна 33

Предимства
• Компонентите, необходими за функционирането на  
 отоплителната система, са фабрично инсталирани в  
 продукта.
• Вградените предпазни термостати предотвратяват  
 прегряване на водата в котела.
• Системите за почистване допълнително улесняват  
 поддръжката на печката и осигуряват надеждна работа.
• Седмично програмиране на работата на печката с 5  
 нива на мощност и дистанционно управление.
• Възможност за загряване на санитарната вода  
 (в котела) и свързване към системата за подово  
 отопление.
• Чугунена врата на горелката и повишена плътност на  
 горивната камера.
• Дистанционно управление с android и iOS приложение  
 (опционно).

21 315-525 126-210 86

18 270-450 108-180 86
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❸
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⓫

Вентилатор за димните газове
Двигател на редуктора
Охлюв
Температурна сонда за околната среда
Температурна сонда за димните газове
Запалка
Горивна камера
Турболатор
Резервоар за пелети
Лопатка за почистване на камерата за 
димни газове

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

Разширителен съд
Кран за пълнене и празнене
Помпа
Пресостат
Предпазен термостат
Котел
Температурна сонда за водата
Невъзвратен клапан
Обезвъздушаващо гърне
Обезвъздушаващ клапан
Предпазен клапан

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
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Пелетна печка за етажно отопление с модерен дизайн 
и усъвършенствана система за контрол на горенето, 
постига висока ефективност при работа. Използването 
на съвременни технологии осигурява на потребителя 
максимална безопасност при използването й, докато 
допълнителните системи за почистване улесняват 
значително поддържането на печката. Продуктът се 
предлага в три атрактивни цвята.



кафявсребрист черен* технически характеристики - страна 34

Предимства
• Чугунената врата на горелката и повишената  
 плътност допринасят за по-голяма ефективност.
• Предпазна дръжка на вратата на горелката.
• Компонентите, необходими за функционирането на  
 отоплителната система, са фабрично инсталирани в  
 продукта.
• Вградените предпазни термостати предотвратяват  
 прегряване на водата в котела.
• Системите за почистване допълнително улесняват  
 поддръжката на печката и осигуряват надеждна  
 работа.
• Седмично програмиране на работата на печката с 5  
 нива на мощност.
• Усъвършенстваната електроника и съпътстващите  
 компоненти позволяват контролиран процес на  
 изгаряне и регулиране на работата на печката в  
 съответствие с качеството на пелетите и коминната тяга.
• Най-модерен LCD Touch Panel.
• Възможност за загряване на санитарната вода  
 (в котела) и свързване към системата за подово  
 отопление.
• Дистанционно управление с android и iOS приложение  
 (опционно).

17 255-425 102-170 93

24 360-600 144-240 94

27 405-675 102-170 94
EN 14785
15a-BvG
BimSchV

НОВО

НОВО
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* технически характеристики - страна 34

32

бял антрацитен

Мултифункционална готварска печка за етажно отопле-
ние, топ дизайн и качество. Този модел е идеален избор за 
потребителите, които искат да съчетаят функционалност, 
комфорт, екологиия и естетика.
 

EN 12815
EN 14785
15a-BvG

20 300-500 120-200 87
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технически характеристики

мощност 37 kW 28 kW 37 kW 32 kW

размери (ШxДxВ) 979 x 761 x 1400 mm 979 x 761 x 1400 mm 676 x 830 x 1506 mm 676 x 830 x 1506 mm

диаметър на димоотводната тръба 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm

мощност на лъчистото отопление - - - -

топлинна мощност, предадена на водата 37 kW 28 kW 37 kW 32 kW

количество вода в котела 72 l 74 l 68 l 68 l

консумация на пелети мин/макс 2,45 / 8,27 kg/h 1,75 / 6,64 kg/h 2,13 / 8,36 kg/h 2,13 / 7,14 kg/h

макс. време на работа с пълен резервоар 69 h 114 h 33 h 33 h

капацитет на пелетния резервоар 170 kg 200 kg 70 kg 70 kg

отоплителен обем 555 - 925 m³ 420 - 700 m³ 555 - 925 m³ 480 - 800 m³

отоплителна площ 222 - 370 m² 168 - 280 m² 222 - 370 m² 190 - 320 m²

тегло нето/бруто 335 / 358 kg 321 / 344 kg 360 / 380 kg 360 / 380 kg

степен на ефективност 93 % 91 % 90 % 90 %

технически характеристики

мощност 23 kW 15 kW 18 kW 21 kW

размери (ШxДxВ) 590 x 642 x 1222 mm 520 x 570 x 1010 mm 574 x 620 x 1225 mm 574 x 620 x 1225 mm

диаметър на димоотводната тръба 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

мощност на лъчистото отопление - 2 kW 3 kW 3 kW

топлинна мощност, предадена на водата 23 kW 13 kW 15 kW 18 kW

количество вода в котела 35,5 l 32 l 32 l 32 l

консумация на пелети мин/макс 1,48 / 5,5 kg/h 1,2 / 3,5 kg/h 2,03 / 4,53 kg/h 1,7 / 5,05 kg/h

макс. време на работа с пълен резервоар 30 h 21 h 22 h 26,5 h

капацитет на пелетния резервоар 45 kg 25 kg 45 kg 45 kg

отоплителен обем 345 - 575 m³ 225 - 375 m³ 270 - 450 m³ 315 - 525 m³

отоплителна площ 138 - 230 m² 90 - 150 m² 108 - 180 m² 126 - 210 m²

тегло нето/бруто 230 / 259 kg 181 / 223 kg 196 / 225 kg 196 / 225 kg

степен на ефективност 90  % 92 % 91 % 86 %

Етажно 
отопление

отвори за димоотвода:    - отгоре,    - отзад,    - отстрани
33



34

технически характеристики

мощност 17 kW 24kW 27 kW 20 kW

размери (ШxДxВ) 574 x 568 x 1237 mm 574 x 568 x 1237 mm 574 x 568 x 1237 mm 1100 x 600 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) - - - 330 x 440 x 260 mm

диаметър на димоотводната тръба 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

мощност на лъчистото отопление 2 kW 2 kW 2 kW 5 kW

топлинна мощност, предадена на водата 15 kW 22 kW 25 kW 15 kW

количество вода в котела 32 l 32 l 32 l 35 l

консумация на пелети мин/макс 1,3 / 3,7 kg/h 1,8 / 5,1 kg/h 1,8 / 5,8 kg/h 1,32 / 4,75 kg/h

макс. време на работа с пълен резервоар 35 h 25 h 25,3 h 20 h

капацитет на пелетния резервоар 45 kg 45 kg 45 kg 30 kg

отоплителен обем 255 - 425 m³ 360 - 600 m³ 405 - 675 m³ 300 - 500 m³

отоплителна площ 102 - 170 m² 144 - 240 m² 162 - 270 m² 120 - 200 m²

тегло нето/бруто 193 / 222 kg 193 / 222 kg 193 / 222 kg 210 / 238 kg

степен на ефективност 93 % 94 % 94 % 87 %

Етажно 
отопление



ДЪРВО



Печка на твърдо гориво, която с дизайна си заслужава 
специално място във Вашия дом. Чрез комбиниране на 
висококачествени материали с усъвършенствана система 
за горене разработихме продукт, който отговаря на изисква- 
ният на най-взискателните потребители. Функционалността 
на печката Фиано е допълнително подобрена от възможно-
стта за избор на изход за димните газове, което улеснява 
монтажа и създава възможност за спестяване на про-
странство в жилището.
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Предимства
• Чугунената врата на горивната камера осигурява  
 по-добро уплътнение и контролирано подаване на  
 въздух за горене.
• Горивната камера е изработена от дебела ламарина  
 и покрита с вермикулитни плочи.
• Регулаторът на първичния въздух се намира в  
 долната част на печката.
• Подаването на вторичен въздух осигурява по- 
 ефективно изгаряне.

8 200 80 77

* технически характеристики - страна 49





8 200 80 77

бежов червен антрацитен* технически характеристики - страна 49

Печка на твърдо гориво с елегантен дизайн, която ще 
Ви създаде възможност да се насладите на моментите, 
прекарани у дома. Перфектна комбинация от внимателно 
подбрани материали и цветове. Функционалността на 
самата печка е допълнително подобрена чрез избор на 
изходи за димните газове и подобрена система за горене.

EN 13240
BimSchV

39



11 275 110 79

Камина на твърдо гориво, която представлява редизайн 
на традиционния модел Рустик и е предназначена за 
любителите на градския стил. С модернистичния външен  
вид на тази камина ще облагородите жизненото и работно- 
то си пространство.

* технически характеристики - страна 49

EN 13240

40



* технически характеристики - страна 49

Стилна печка на твърдо гориво с първокласно качество. 
Перфектна комбинация от изтънчени естетически елементи с 
възможност за комбиниране с керамика в различни цветове. 
Освен визуални, печката Премиер притежава и голям брой 
функционални предимства, като избор на изход за димните 
газове, просторна горивна камера, подобрена система за 
горене и регулиране на температурата в помещението.

мерано червен

EN 13240
BimSchV

8 200 80 77
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Печка на твърдо гориво с необичаен дизайн. Излъчва чар  
и облагородява всяко жизнено и работно пространство. С 
възможността за комбиниране с керамика в множество цвето- 
ве се стремим да украсим Вашия дом. Просторната горивна ка- 
мера и стъклената врата на тази печка ще Ви създадат възмо- 
жност да се наслаждавате на дома си и в студените зимни дни.

мерано бежов червен син зелен * технически характеристики - страна 49

EN 13240

6 150 60 70
42



Камина на твърдо гориво с традиционен външен вид. 
Произвежда се повече от 35 години и е известна с качеството 
и дълготрайността си. Многобройните доволни потребители 
казват, че поради своето дълголетие тази камина предста-
влява семейна ценност.

* технически характеристики - страна 49

EN 13240

11 275 110 79
43



11 275 110 73

* технически характеристики - страна 49

EN 13229

Вградена камина на твърдо гориво с голяма мощност, която 
се съчетава както с традиционните, така и със съвременните 
среди. Просторната горивна камера и голямата стъклена 
повърхност на вратата на горивната камера позволяват 
видимост на пламъка и перфектна атмосфера.

44



Печката на твърдо гориво Tara е модел с по-малки размери 
и рустичен външен вид, подходяща за отопление на по-
малки жилищни единици. Голямото стъкло на вратата на 
горивната камера позволява видимост на огъня и така 
внася допълнителна топлина във Вашия дом.

НОВО

* технически характеристики - страна 49

EN 13240

6 150 60 66
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* технически характеристики - страна 49

Печка на твърдо гориво с рустичен външен вид и опростен 
дизайн, налична в няколко цвята и подходяща за отопление 
на по-малки помещения. Основните предимства на печката 
Vulkan са лесна употреба, спестяване на място и лесно 
преместване. Чугунените елементи подобряват външния вид 
на печката и гарантират дълготрайността на продукта.

слонова кост червен кафяв антрацитен

EN 13240

4 100 40 84
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8 200 80 75

Печка на твърдо гориво, която излъчва чар. Уникална 
комбинация от метал и керамика в различни цветове. Про-
сторната горивна камера с чугунената врата осигурява 
висока степен на използваемост на горивото. Голямата 
стъклена повърхност на вратата на горивната камера ще Ви 
позволи да се насладите на приятната домашна атмосфера 
и в студените зимни дни.

червен антрацитен* технически характеристики - страна 49

EN 13240

47



Печка на твърдо гориво с опростен дизайн, практична за упо-
треба, осигурява ефективно отопление на помещения с малки 
площи. С наличността й в множество цветове се стремим да 
отговорим напълно на Вашите желания. Пространството за 
съхранение на дървесина е във вътрешността на печката и  
по този начин е значително подобрена функционалността й.

7 175 70 78
* технически характеристики - страна 49

слонова кост

слонова кост

червен

червен

антрацитен

антрацитен

EN 13240

EN 13240
BimSchV

6 150 60 56
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технически характеристики

мощност 8 kW 8 kW 11 kW 11 kW 11 kW

размери (ШxДxВ) 624 x 399 x 1015 mm 588 x 443 x 1001 mm 750 x 400 x 800 mm 720 x 440 x 820 mm 720 x 440 x 820 mm

диаметър на димоотводната тръба 150 mm 150 mm 120 mm 120 mm 120 mm

отоплителен обем 200 m³ 200 m³ 275 m³ 275 m³ 275 m³

отоплителна площ 80 m² 80 m² 110 m² 110 m² 110 m²

тегло нето/бруто 97 / 120 kg 97 / 120 kg 110 / 123 kg 124 / 137 kg 125 / 138 kg

степен на ефективност 77 % 77 % 79 % 79 % 79 %

технически характеристики

мощност 11 kW 8 kW 8 kW 6 kW 6 kW

размери (ШxДxВ) 730 x 426 x 543 mm 580 x 534 x 1125 mm 580 x 534 x 1125 mm 470 x 360 x 980 mm 470 x 360 x 980 mm

диаметър на димоотводната тръба 180 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

отоплителен обем 275 m³ 200 m³ 200 m³ 150 m³ 150 m³

отоплителна площ 110 m² 80 m² 80 m² 60 m² 60 m²

тегло нето/бруто 90 / 106 kg 190 / 220 kg 215 / 245 kg 98 / 112 kg 100 / 114 kg

степен на ефективност 73  % 77 % 77 % 70  % 70 %

технически характеристики

мощност 6 kW 4 kW 8 kW 6 kW 7 kW

размери (ШxДxВ) 430 x 346 x 800 mm 340 x 360 x 885 mm 460 x 440 x 900 mm 455 x 442 x 865 mm 455 x 442 x 865 mm

диаметър на димоотводната тръба 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

отоплителен обем 150 m3 100 m³ 200 m³ 150 m³ 175 m³

отоплителна площ 60 m2 40 m² 80 m² 60 m² 70 m²

тегло нето/бруто 48 / 57 kg 75 / 80 kg 105 / 122 kg 73 / 85 kg 84 / 96 kg

степен на ефективност 66 % 84 % 75 % 56 % 78 %

Печки и 
камини
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отвори за димоотвода:    - отгоре,    - отзад,    - отстрани 49



Насладете се на топлината на Вашия дом и на приготвянето 
на храна в готварска печка с уникален дизайн. Допълнител-
на елегантност на този модел дава предната страна, коя-
то е покрита с керамично и закалено стъкло, устойчиво на 
високи температури. Заключващият механизъм позволява 
лесно затваряне на вратата на горивната камера и фурна-
та. Телескопичните плъзгачи с ретардер позволяват лесно 
движение на чекмеджето в долната част на печката. Опцио-
нално инсталиране на керамична плоча.

НОВО



Керамична нагревателна 
плоча  (опционно)

Предимства
• Готвене върху цялата повърхност на стоманения плот  
 и експресно готвене върху дефинираната повърхност  
 на плота.
• Обвивката на готварската печка е изработена от високо- 
 качествена ламарина, която е защитена с лак, устойчив  
 на високи температури.
• Свързване с комина: отгоре и от задната страна, ако се  
 използва стоманен плот.
• Тройно стъкло на вратата на горивната камера; тройно  
 стъкло на вратата на фурната с вграден термометър.
• Огнището е покрито с шамотни плочи, които акумулират  
 топлина и повишават излъчваната в помещението темпе- 
 ратура.
• Отваряне на вратата на фурната встрани.
• Лесно регулиране на подаването на първичен въздух в  
 горивната камера.
• Подаването на вторичен и третичен въздух в горивната  
 камера позволява по-ефективно изгаряне.

* технически характеристики - страна 61

7 175 70 82

5 125 50 78

EN 12815
BimSchV
15a-BvG
Ecodesign

EN 12815НОВО
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Мултифункционална готварска печка с изключително каче- 
ство и дизайн. Рядка комбинация от традиционни и съвре-
менни естетически елементи. Осигурява уникален вкус на всяко 
приготвено ястие. Стъклото на вратата на горивната камера 
позволява пълна видимост на пламъка и перфектна атмосфера. 
С опцията за инсталиране на керамична отопли-телна плоча се 
стремим да задоволим напълно Вашите нужди.

* технически характеристики - страна 61бял

бял

червен

червен

антрацитен

антрацитен

капучино

капучино

7 175 70 84

7 175 70 84
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* технически характеристики - страна 61 черен червен

Висококачествена готварска печка на твърдо гориво с 
превъзходен дизайн, постига висока ефективност при 
загряване, готвене и печене. Перфектно се съчетава с 
модерните кухненски обстановки, създавайки топла 
атмосфера.

6 150 60 83

НОВО

EN 12815
BimSchV
Ecodesign
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Многофункционална готварска печка на твърдо гориво с 
подобрен процес на горене. Ще Ви създаде възможност 
да се насладите на разнообразните вкусове на ястията, 
приготвени по традиционния начин. Стъклото на вратата 
на горивната камера позволява видимост на пламъка и  
перфектна атмосфера. С опцията за инсталиране на кера-
мична отоплителна плоча се стремим да задоволим напълно 
Вашите нужди.

* технически характеристики - страна 61

бял антрацитен

бял антрацитен

EN 12815
15a-BvG
BimSchV

EN 12815
15a-BvG
BimSchV

5 125 50 79

5 125 50 79
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•
•
•
•

Керамична нагревателна 
плоча  (опционно)

Предимства
• Готвене на цялата повърхност на стоманения плот  
 с използване на експресна нагревателна плоча с  
 дефинирана площ.
• Двойно стъкло на вратата на фурната с вграден термо- 
 метър.
• Горивната камера е облицована с шамотни плочки,  
 акумулиращи топлина и повишаващи температурата,  
 която се излъчва в помещението.
• Лесно регулиране на потока от първичен въздух в  
 горивната камера.
• Подаването на вторичен и третичен въздух в горивната  
 камера позволява по-ефективно изгаряне.
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* технически характеристики - страна 61

бял кафяв

бял кафяв

Многофункционална готварска печка на твърдо гориво с 
изчистен дизайн. Позволява отопление и приготвяне на храна 
по традиционния начин. Дълготрайността и качеството са 
най-големите предимства на този модел.

6 150 60 76

6 150 60 74
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Многофункционална готварска печка на твърдо гориво с 
разпознаваем дизайн, която ще Ви позволи да почувствате 
удовлетворение от приготвянето на храна по традиционния 
начин. Дългогодишният любим избор на нашите потребители 
свидетелства за качеството и дълготрайността на този про-
дукт. Открийте защо това е нашият най-продаван модел.

бял

бял

кафяв

кафяв

* технически характеристики - страна 61

6 150 60 76

6 150 60 74
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* технически характеристики - страна 62 бял де лукс

Готварска печка на твърдо гориво с рустикален външен 
вид, подходяща за отопление на помещения с малки площи 
и приготвяне на храна по традиционния начин. Големият 
капацитет на фурната позволява приготвяне на храна в 
големи съдове.

EN 12815

5 125 50 70
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* технически характеристики - страна 62бял де лукс антрацитен

Готварска печка на твърдо гориво с подобрени функции. 
Налична в различни цветове, подходяща за отопление на 
помещения с малки площи и приготвяне на вкусни ястия 
по традиционния начин.

5 125 50 74

EN 12815
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технически характеристики

мощност 5 kW 7 kW 6 kW

размери (ШxДxВ) 866 x 600 x 860 mm 866 x 600 x 860 mm 750 x 600 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) 330 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm

диаметър на димоотводната тръба 120 mm 120 mm 120 mm

отоплителен обем 125 m³ 175 m³ 150 m³

отоплителна площ 50 m² 70 m² 60 m²

тегло нето/бруто 185 / 203 kg 185 / 203 kg 122 / 139 kg

степен на ефективност 78 % 82 % 83 %

Готварски 
печки

технически характеристики

мощност 7 kW 7 kW 5 kW 5 kW

размери (ШxДxВ) 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

диаметър на димоотводната тръба 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

отоплителен обем 175 m³ 175 m³ 125 m³ 125 m³

отоплителна площ 70  m² 70 m² 50 m² 50 m²

тегло нето/бруто 110 / 127 kg 125 / 144 kg 110 / 127 kg 126 / 145 kg

степен на ефективност 76 % 76 % 79 % 79 %

технически характеристики

мощност 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW

размери (ШxДxВ) 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

диаметър на димоотводната тръба 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

отоплителен обем 150 m³ 150 m³ 150 m³ 150 m³

отоплителна площ 60 m² 60 m² 60 m² 60 m²

тегло нето/бруто 110 / 127 kg 127 / 146 kg 110 / 127 kg 127 / 146 kg

степен на ефективност 74 % 76 % 74 % 76 %
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отвори за димоотвода:    - отгоре,    - отзад,    - отстрани 61



технически характеристики

мощност 5 kW 5 kW

размери (ШxДxВ) 965 x 612 x 780 mm 915 x 565 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) 550 x 540 x 195 mm 460 x 485 x 185 mm

диаметър на димоотводната тръба 120 mm 120 mm

отоплителен обем 125 m³ 125 m³

отоплителна площ 50 m² 50 m²

тегло нето/бруто 91 / 106 kg 87 / 102 kg

степен на ефективност 70 % 74 %

Готварски 
печки
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Котли на твърдо гориво с модерен дизайн, различна 
мощност и хармонични размери. Чрез прилагане на  
иновативни технологии се постига пикова производи-
телност при употреба. Подобрените функции и допълни-
телната изолация осигуряват икономична и комфортна 
отоплителна система.



Предимства
• Добрата термична изолация на  
 котела минимизира загубата на  
 топлина в помещението, където е  
 инсталиран котелът.
• Големият капацитет на горивната  
 камера увеличава времето между  
 две запалвания на печката.
• Вграденият топлообменник, когато  
 е свързан с термичен клапан, слу- 
 жи като термопредпазител срещу  
 прегряване на котела.
• Автоматичен регулатор на възду- 
 ха, с помощта на който чрез темпе- 
 ратурата на водата в котела се  
 регулира неговата мощност.
• Капилярен термометър за изме- 
 рване на температурата на водата  
 в котела.
• В долната част на горивната ка- 
 мера се намира вертикална чугу- 
 нена решетка, която се отваря и  
 служи за запалване на котела.
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50 750-1250 300-500 86

35 525-875 210-350 86

25 375-625 150-250 86

40 600-1000 240-400 86

* технически характеристики - страна 77

Ет
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Печка на твърдо гориво за етажно отопление с изключи-
телно качество и дизайн. Представлява комбинация 
от фино обработени качествени материали. Голямата 
стъклена повърхност на вратата на горивната камера 
позволява видимост на пламъка и перфектна атмосфера. 
На разположение е и версия с фурна - за любителите на 
приготвянето на храна по традиционния начин.



* технически характеристики - страна 77

Предимства
• Специална предпазна дръжка на вратата на го- 
 ривната камера.
• Чрез регулиране на мощността с помощта на  
 специален контролер автоматично се регулира  
 и температурата на водата в котела.
• Чрез регулиране на потока на вторичния въздух  
 с помощта на специален контролер се осигурява  
 по-ефективно изгаряне.
• В стъклото на вратата на фурната е вграден термо- 
 метър (Paollo F).

бежов

бежов

червен

червен

20 300-500 120-200 82

19 285-475 114-190 72
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* технически характеристики - страна 77

Камина на твърдо гориво за етажно отопление с традиционен 
външен вид, отличаваща се с качество и дълготрайност. 
Многобройните доволни потребители казват, че поради 
своето дълголетие тази камина представлява семейна 
ценност.

EN 13240

14 210-350 84-140 74
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* технически характеристики - страна 77 бял антрацитен

Печка на твърдо гориво за етажно отопление с опростен  
дизайн, хармонични размери и високо качество. Големият 
капацитет на горивната камера продължава времето  
между две запа лвания и допринася за по - голям 
комфорт при използване на продукта.

EN 12815

20 300-500 120-200 72
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Многофункционална готварска печка на твърдо гориво, 
изключителен дизайн и качество. Представлява идеално 
решение за отопление на по-големи жилищни площи с 
възможност за приготвяне на храна по традиционния 
начин. Подобреният дизайн на капака създава възмо-
жност за максимална адаптация към нуждите на по-
требителя.



Предимства
• Готвене на цялата повърхност на стоманения плот.
• Двойно стъкло на вратата на фурната с вграден термометър.
• Вграденият термостат и манометър осигуряват допълни- 
 телна безопасност на продукта.
• Вграден специален регулатор за настройване на мо- 
 щността на отоплението и готвенето.
• Чрез регулиране на подаването на първичен, вторичен и  
 третичен въздух с помощта на регулатори автоматично се  
 настройва текущата мощност на котела и ефективността  
 на изгарянето.
• Двете позиции на чугунената решетка в горивната камера   
 позволяват регулиране на работата на готварската печка  
 в съответствие с метеорологичните условия.

EN 12815

* технически характеристики - страна 78 кафяв

бял

антрацитен

червен

Керамична нагревателна 
плоча  (опционно)

•
•
•

32 480-800 192-320 71
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* технически характеристики - страна 78

Многофункционална готварска печка на твърдо гориво за 
етажно отопление. Отлично решение за икономична ото- 
плителна система в по-големи жилищни площи с възмо-
жност за приготвяне на храна по традиционния начин.  
С инсталирането на допълнителни компоненти се по-
стига максимална безопасност при работа.

кафяв

бял

антрацитен

червен
EN 12815

27 405-675 162-270 77
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Многофункционална готварска печка на твърдо гориво за 
етажно отопление, осигуряваща икономична отоплителна 
система с възможност за приготвяне на храна по традиционния 
начин. Въз основа на дългогодишния опит в производството 
на този модел са вградени допълнителни компоненти, които 
подобряват оперативната му безопасност и ефективност.

кафяв

бял

антрацитен

червен

EN 12815

* технически характеристики - страна 78

23 345-575 138-230 74
74





* технически характеристики - страна 78

бял кафяв

бял кафяв

Многофункционална готварска печки на твърдо гориво за 
етажно отопление, осигуряваща икономична и надеждна 
отоплителна система с възможност за приготвяне на хра-
на по традиционния начин.

14 210-350 84-140 78

12 180-300 72-120 69
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технически характеристики

мощност 25 kW 35 kW 40 kW 50 kW

размери (ШxДxВ) 550 x 945 x 1355 mm 635 x 1000 x 1435 mm 685 x 1000 x 1480 mm 800 x 1000 x 1530 mm

размери на фурната (ШxДxВ) - - - -

диаметър на димоотводната тръба 160 mm 180 mm 180 mm 180 mm

мощност на лъчистото отопление - - - -

топлинна мощност, предадена на водата 25 kW 35 kW 40 kW 50 kW

количество вода в котела 86 l 109 l 131 l 134 l

отоплителен обем 375 - 625 m³ 525 - 875 m³ 600 - 1000 m³ 750 - 1250 m³

отоплителна площ 150 - 250 m² 210 - 350 m² 240 - 400 m² 300 - 500 m²

тегло нето/бруто 258 / 293 kg 342 / 377 kg 362 / 397 kg 380 / 415 kg

степен на ефективност 86 % 86 % 86 % 86 %

технически характеристики

мощност 19 kW 20 kW 14 kW 14 kW 20 kW

размери (ШxДxВ) 580 x 570 x 1050 mm 580 x 570 x 1540 mm 720 x 440 x 820mm 720 x 440 x 820mm 360 x 610 x 850mm

размери на фурната (ШxДxВ) - 278 x 396 x 213 mm - - -

диаметър на димоотводната тръба 150 mm 150 mm 120 mm 120 mm 150 mm

мощност на лъчистото отопление 4 kW 5 kW 7 kW 7 kW 6 kW 

топлинна мощност, предадена на водата 15 kW 15 kW 7  kW 7  kW 14 kW 

количество вода в котела 28 l 28 l 11 l 11 l 16 l

отоплителен обем 285 - 475 m³ 300 - 500 m³ 210 - 350 m³ 210 - 350 m³ 300 - 500 m³

отоплителна площ 114 - 190 m² 120 - 200 m² 84 - 140 m² 84 - 140 m² 120 - 200 m²

тегло нето/бруто 194 / 209 kg 285 / 305 kg 137 / 150 kg 137 / 150 kg 140 / 153 kg

степен на ефективност 72 % 82 % 74 % 74 % 72 %

отвори за димоотвода:    - отгоре,    - отзад,    - отстрани

Етажно 
отопление
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технически характеристики

мощност 32 kW 27 kW 23 kW 12 kW 14 kW

размери (ШxДxВ) 1100 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

диаметър на димоотводната тръба 160 mm 150 mm 150 mm 120 mm 120 mm

мощност на лъчистото отопление 10 kW  7 kW 9 kW 4 kW 6 kW 

топлинна мощност, предадена на водата 22  kW 20 kW 14 kW 8 kW 8 kW 

количество вода в котела 32 l 25 l 14 l 5,5 l 5,5 l

отоплителен обем 480 - 800 m³ 405 - 675 m³ 345 - 575 m³ 180-300  m³ 210 - 350 m³

отоплителна площ 192 - 320 m² 162 - 270 m² 138 - 230 m² 72-120  m² 84 - 140 m²

тегло нето/бруто 211 / 241 kg 195 / 219 kg 170 / 192 kg 132 / 152 kg 152  / 175 kg

степен на ефективност 71 % 77 % 74 % 69 % 78 %
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