Pellet.
Naturalne ciepło.
Pellet jest nowoczesnym, nie obciążającym
środowiska paliwem z drewna służącym do
ogrzewania.
Powstaje on z odpadów np. trociny przy obróbce
drewna (bez chemicznych dodatków wiążących)
sprasowywanych pod wysokim ciśnieniem.
Charakteryzuje
się wysoką
wartością
opałową, i
komfortową
obsługą nawet
przy ręcznym
załadunku.

 Przyjazny środowisku
Pellet podczas spalania wytwarza neutralne CO2, gdyż
cały uwolniony dwutlenek węgla jest pochłaniany przy
wzroście drzew.

 Paliwo lokalne

Pellet wytwarzany jest najczęściej u lokalnych
producentów korzystających z odpadów z regionu.
Oszczędza to koszty transportu.

 Korzystny cenowo

Przy wzroście cen oleju opałowego i gazu, cena
pelletu w ostatnich 10 latach jest widocznie stabilna i
korzystniejsza niż paliw kopalnych.

Zamów już teraz!
Cena: 3 540 zł brutto (w tym
23% VAT)
Ogrzewacz Pellevita możesz zamówić
online:
www.rencraft.eu
Rabat specjalny dla klientów, którzy zakupili
lub zakupią kocioł ÖkoFEN!

ÖkoFEN.
Europejski specjalista
w spalaniu pelletu.
Firma ÖkoFEN produkuje nowoczesne systemy
grzewcze na pellet. Czy to dla nowych
obiektów, czy dla modernizowanych
budynków, domów jednorodzinnych, hoteli,
budynków użyteczności publicznej: znajdziesz
w ÖkoFEN systemy pelletowe dla każdego
zastosowania w zakresie od 4 do 512 kW. Już
od 1989 firma produkuje kotły stając się
światowym specjalistą i liderem systemów na
pellet. Wynikiem tego jest dojrzała, stale
ulepszana technologia.

Pellevita
Ogrodowy ogrzewacz
powietrza na pellet.

Przyjemne, zdrowe ciepło oraz śliczny
płomień zaczarują Twoje otoczenie i wprawią
Cię w niesamowity nastrój.

Pellevita

Wydłuża sezon letni na tarasie
lub w ogrodzie

Prawdziwy,
naturalny płomień
z pelletu.

Prawdziwy płomień dzięki wydajnemu pelletowi
Czysta i wygodna eksploatacja
Spalanie pelletu wiąże się z ochroną środowiska
Funkcjonuje bez zasilania energią elektryczną

Przyjemne, zdrowe ciepło i niesamowity
płomień stwarzają niepowtarzalny nastrój.

Jednorazowe napełnienie 5 kg
pelletu, wystarczy na 3 godziny
wytwarzania ciepła i stworzenia
miłego nastroju.

Przebywanie na zewnątrz, korzystanie z ogrodu
i tarasu wieczorową porą, przyjemna atmosfera
- to wszystko zapewnia ogrzewacz Pellevita.

Sentymentalny nastrój
jednocześnie przy wysokim
komforcie
• Możliwość zastosowania na dachowych
tarasach i balkonach

Dane techniczne
Wymiary (L x B x H)
Waga

265 x 265 x 1271 mm
29,6 kg

Zobacz jak działa ogrodowy
ogrzewacz powietrza na pellet
Pellevita:
https://youtu.be/djRyX7NLM6I

• Prosty zapłon, identycznie jak przy grillu

Moc

• Zastosowanie w zakładach przy wietrznych
i deszczowych dniach

Zasyp pelletu

5,5 kg

Czas palenia

180 Min.

Czas utrzymania żaru

90 Min.

Przedstawiciel ÖkoFEN w Polsce

Kolor/pokryty proszkowo

Czarny
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• Bezproblemowe przenoszenie, ustawianie
• Wyposażony w popielnik dla łatwego
opróżniania
• Dodatkowe narzędzia dla łatwego czyszczenia

Materiał

• Czyste spalanie bez dymu i sadzy.

Popielnik
Paliwo

6 - 7 kW

Stal kwasodoporna/
szkło borosilikatowe
Tak
Pellet

Ø 6 mm
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