


σελ. 2



σελ. 3



Μεγάλο πλεονέκτημα της σειράς Eco-Power 

αποτελεί η εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση 

στο χώρο σε γωνία και σε ισιο τοίχο.

Υψηλή απόδοση και μοντέρνο design

σελ. 4

Προαιρετικά

επιδέχεται μεταλλική μάσκα 

επενδυσης.



σελ. 5



Σε χώρους όπου η διάταξή τους 

επιτρέπει μόνο εστίες διπλής όψης. 

Η εστία ECO POWER 950-560 

διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με 

μονοκόμματο κρύσταλλο

ECO POWER 
50Χ50

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΕΞΙ

σελ. 6

Για τους μικρούς χώρους

αποτελεί την ιδανική λύση



Πρισματικό άνοιγμα της εστίας

και άπλετη θέα της φλόγας.

Τοποθετείται σε γωνία ή σε ίσιο τοίχο.

Το μεγάλο ανοιγμά  του είναι το 

χαρακτηριστικό που το καθιστά εντυπωσιακό.

Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με 

μονοκόμματο κρύσταλλο

σελ. 7



Η σωστή τοποθέτηση διαμπερής 

εστίας διαδραματίζει σπουδαίο 

ρόλο στην αισθητική του χώρου.

Η τοποθέτηση σε ίσιο τοίχο 

μεταξύ 2 δωματίων ή σε 

διαχωριστικό ενιαίου χώρου, θα 

δώσει το τέλειο αποτέλεσμα.

σελ. 8

Προαιρετικά

επιδέχεται μεταλλική μάσκα 

επενδυσης.



σελ. 9



Όταν η υψηλή αισθητική συνδυάζεται με την 

κορυφαία απόδοση το αποτέλεσμα ονομάζεται 

Radical XK3.

Ενεργειακή κατασκευή εστίας με λειτουργία

τριτογενής* κλιμακωτής καύσης. 

Ενδείκνυται για μεγάλους χώρους.

*Η Τριτογενής κλιμακωτή καύση δημιουργείται διοχετεύοντας αέρα στην θερμοκρασία 
των καυσαερίων περιμετρικά και καθ΄ύψος του χώρου καύσης, με αποτέλεσμα την 
ανάφλεξη των καυσαερίων σε οποιοδήποτε σημείο αυτά βρίσκονται.
Αυτή η μέθοδος μας δίνει πολλαπλάσια θερμοκρασία και ταυτόχρονα σχεδόν 
μηδενικά καυσαέρια.

ΑΕΡΑ

σελ. 10

Προαιρετικά

επιδέχεται μεταλλική μάσκα 

επενδυσης.



Βάσει του ενεργειακού τρόπου λειτουργίας του, και της τριτογενούς* 
καύσης, αποδίδει περίπου τα 3/4 της ενέργειας στο νερό και το 1/4 στον 
αέρα ο οποίος διοχετεύεται στον χώρο με φυσική ροή ή με ελεγχόμενο 
ηλεκτρονικό σύστημα βεντιλατέρ, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό 

να εκμεταλλευτούμε το 100% της απόδοσης.

Το ενεργειακό τζάκι λέβητας ΕΝΕRGY XK 3 με τριτογενή* καύση αποτελεί 
μια ολοκληρωμένη λύση για τη θέρμανση όλου του σπιτιού.

Η ισχύς του είναι επαρκής για την κάλυψη ακόμα 
και μεγάλων χώρων. Είναι κατασκευασμένο 
από υψηλής ανθεκτικότητας χάλυβα θερμικής 
ελάσεως με όλες τις προδιαγραφές που το 

καθιστούν ενεργειακό.
Το Ενεργειακό Τζάκι ENERGY XK 3 αντικαθιστά πλήρως τον λέβητα 

πετρελαίου με πολύ καλύτερα ενεργειακά αποτελέσματα.  

Το ENEGRY XK 3 λόγω της ελεγχόμενης κλιμακωτής τριτογενούς καύσης 
και σύστημα anti-tar technology στον χώρο καύσης για την αποφυγή 

πίσσας, τροφοδοτεί στο θάλαμο αέρα στην θερμοκρασία των 
καυσαερίων προκαλώντας την ανάφλεξή τους, με αποτέλεσμα 
τον οικολογικό τρόπο λειτουργίας, επιτυγχάνοντας μειωμένη 

εκπομπή ρύπων

Ίσως το μοναδικό τζάκι στον κόσμο 
που δεν δημιουργεί πίσσα!!! 

Προαιρετικά: Βεντιλατέρ αναρρόφησης  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης αέρα

κατοχυρωμένο
σύστημα της εταιρίας μας

ΝΕΡΟΥ & ΑΕΡΑ

σελ. 11



Τη δυνατότητα επιλογής εστίας 

μεγάλου μεγέθους υψηλής 

αισθητικής και αξεπέραστου de-

sign μας την προσφέρει η σειρά 

ενεργιακών εστιών Εlegant.

Τα μοντέλα της σειράς με υψηλά 

στάνταρ κατασκευής  ικανοποιούν 

ακόμα και τους πιο απαιτητικούς 

πελάτες.

σελ. 12

Προαιρετικά

επιδέχεται μεταλλική μάσκα 

επενδυσης.

Διατίθεται σε πολλά μεγέθη.



σελ. 13



Μοναδικός σχεδιασμός όπου 

ομορφιά και λειτουργικότητα δένουν 

αρμονικά. Εξασφαλίζουν υψηλό 

βαθμό απόδοσης και ασύγκριτη 

ποιότητα κατασκευής. Κύριο 

χαρακτηριστικό της σειράς η εξωτερικά 

καθ’ύψος συρόμενη και ανοιγόμενη 

θύρα της πρόσοψης, με το ελάχιστο 

εμβαδόν στο χώρο.  Κατοχυρωμένο 

σύστημα της εταιρίας μας.

Διατίθεται σε πολλά μεγέθη.

σελ. 14



σελ. 15



Τα μοντέλα των ενεργειακών 

εστιών της σειράς Elegant 

κατασκευάζονται και σε διαμπερή 

μορφή. Τοποθετούνται σε ίσιο τοίχο 

μεταξύ 2 δωματίων ή λειτουργούν 

ως διαχωριστικό ενιαίου χώρου. 

Προσφέρουν πανοραμική θέα της 

φωτιάς χαρίζοντας θαλπωρή και 

ζεστασιά σε 2 χώρους ταυτόχρονα.

σελ. 16

Προαιρετικά

επιδέχεται μεταλλική μάσκα 

επενδυσης.

Διατίθεται σε πολλά μεγέθη.



σελ. 17



Τα μοντέλα των ενεργειακών εστιών 

της σειράς Alexandros

κατασκευάζονται και σε διαμπερή 

μορφή. Με δυνατότητα της μίας όψης 

σε μορφή σειράς Elegant

σελ. 18

Διατίθεται σε πολλά μεγέθη.



σελ. 19



σελ. 20



σελ. 21



Αξεπέραστο design - κορυφαία τεχνολογία - κομψή 

κατασκευή - πανοραμική θέα φλόγας.

Ένας τέλειος  συνδυασμός για να περιγράψει κανείς την 

νέα σειρά εστιών Panoramic.

Το σύστημα ηλεκτρονικού θερμοστάτη εστίας - χώρου 

και ταυτόχρονα ηλεκτροκίνητης πόρτας αποτελούν άλλη 

μία καινοτομία  της εταιρίας.

Ανήκει στην ίδια κατηγορία εστιών “Panoramic”. 

Κομψή κατασκευή όπου χαρακτηρίζεται από λιτές γραμμές. 

Κύριο χαρακτηριστικό της εστίας είναι η τοποθέτηση στο κέντρο

του τοίχου και ενώ διαχωρίζει το χώρο δίνει τη δυνατότητα

να απολαύσεις τη φωτιά από  3 σημεία.

Η πόρτα της εστίας λειτουργεί ηλεκτροκίνητα και υπάρχει 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ πυρόπλακας ή μαντεμιού.

σελ. 22



Κομψός σχεδιασμός 

εκλεπτυμένο design.

Η φλόγα σε όλο το 

ύψος της

Το τετραγωνισμένο 

άνοιγμα της εστίας μας 

προσφέρει μια διαφορετική 

αίσθηση ομορφιάς και 

υπεροχής στο χώρο.

Ευρεία κρυστάλλινη επιφάνεια και 

εσωτερική κάλυψη

από πυρόπλακα ή μάντέμι.

Ιδανικό για κλασσική μαρμάρινη 

επένδυση

σελ. 23
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