Kinnised kuumaveeboilerid
B-80 - B-150
Veeboileri standardtoote diameeter on 40 cm ja 45 cm ning
mahult 80, 110, 130 ja 150 liitrit. Veeboilereid on võimalik tellida
horisontaalseid või vertikaalseid. Kõik veeboilerid on soovituslik
maandada. Lisaks teeme boilereid ja paake ka eritellimusel.
Boilerid on vitstega. Kõigil on 4 niplit: kaks 1/2 tolli ja kaks 3/4 tolli.
Mustast metallist (paksus 3 mm) või roostevabast (paksus 2 mm).

Roostevaba moodulkorsten +
kummist korstna läbiviik
Korstna kogu pikkus 2,5 m
Suurim nominaalne korstna gaasi
temperatuur ahju liitekohas on 600 º C.
Korstna ristlõige on ümmargune ning
selle läbimõõt (välisdiameeter) on 220
mm (isolatsiooni paksus ca 52,5 mm).
Suitsutoru läbimõõt on 115 mm ning see
on valmistatud 1 mm paksusest
roostevabast terasest.
Korstnal on CE-märgistus, ehk see vastab
rahvusvahelistele tule- ja ohutusnõuetele.
Ohutud kaugused põlevatest
materjalidest on 100 mm
Kummist korstna läbiviik.

Lahtised kuumaveeboilerid
BO-80 - BO-150
Veeboileri standardtoote diameeter on 40
cm ja 45 cm ning mahult 80, 110, 130 ja
150 liitrit. Kõigil on 3 niplit: üks 1/2 tolli vee väljalaskmiseks ja kaks 3/4 tolli. jalgade
peal ja jalgade kõrgus 25 cm. Mustast
metallist (paksus 3 mm) või roostevabast
(paksus 2 mm). Lisaks teeme boilereid ja
paake ka eritellimusel, näiteks: paksem
materjal või ilma jalgadeta ja seina
kinnitustega.
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Veesoojendaja ümber suitsutoru
Roostevaba veesoojendaja suitsutoru
ümber BOT-22 RV
Lahtine veesoojendaja paigaldatakse otse
kerise peale. Suitsutoru sisesiammeter on
115 mm. Paagi diameeter on 35 cm, kõrgus
40 cm, maht 22 liitrit.

Veesoojendaja suitsutoru ümber mustast
metallist BOT-25
Lahtine veesoojendaja paigaldatakse otse
kerise peale. Suitsutoru sisesiammeter on
115 mm. Paagi diameeter on 30 cm, kõrgus
65 cm, maht 25 liitrit.
Savi 9, Pärnu 80010, Estonia
T +372 44 01 001 · F +372 44 01 004
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Suitsutoru võred
Kinnine võre ümber suitsutoru V-250 - V-800
Lahtikäiv võre ümber suitsutoru V-500 LK
Võre diameeter 250 mm. Pikkused: 25, 38, 50,
60, 70 ja 80 cm.Standardtoode 50 cm pikkune
avatav võre.

Suitsutorud, põlved ja siibrid
Suitsutorud
Pikkus 50 - 100 cm, diameeter 103 - 200 mm,
materjali paksus 1,2 mm.

Suitsutoru põlved
Pikkused 30 x 30 - 40 x 100 cm, diameeter 103
- 200 mm, materjali paksus 1,2 mm. Põlve nurk
90° ja 135°.

Suitsutoru siibrid
Sahtelsiiber sulgub ca 95% ja pöördsiiber ca 80%.
Diameeter 103 - 200 mm, materjali paksus 1,2 mm.
Pöördsiibri käepideme pikkus 16-50 cm.

Iluliist saunaahju uksele
Mustast metallist või roostevabast terasest. Katab
ära 30 mm vahe ümber ukse.
ILU-200 ja ILU-200 RV- PS seeria keristele
ILU-230 ja ILU-230 RV - P, S ja SY keristele
ILU-330 ja ILU-330 RV - PT, ST ja STY keristele

Ahi kinnise veepaagiga
Ahi SO-110 Kinnise veepaagiga (köetav
ruumala 6 m³ - 10 m³)
Veepaagi maht 80, 110, 130 või 150 liitrit.
Klaasuksega (230 x230 mm) või metalluksega.
Ahju peal kuumaveeboiler, mida läbib
suitsutoru. Korstn ühendamine paagi pealt.
Ümber ahju võrkkorpus kividele. Küttekolle on
62 x 54 cm. Kõrgus 45 cm. Boileri diameeter
on 40 või 45cm. Boileril on kolm 1/2 tolli niplit
(üks sisse tulev vesi, teine väljaminev vesi,
kolmas kaitseklapi jaoks) ja üks nippel
(sisekeermega) termomeetri jaoks.

Lihavannid
Lihavann LV-50, LV-70 ja LV-100
Klassikalisi lihagrille on lihtne kasutada ning näiteks telkimisele
kaasa võtta. Grillil on eemaldatavad jalad, materjali paksus on 3
mm. Grilli kõrgus 90 cm. LV-50 vanni mõõdud: 50x30x17 cm,
LV-70 mõõdud: 70x30x17 cm ja LV-100 mõõdud: 100x40x17
cm. Igal vannil on peal rest, mis katab ära osa vannist ja on
eemaldatav. Valmistame lihavanne ka kliendi enda soovide
järgi, näiteks: kaanega ja roostevabast materjalist. Lihavanni
jalad on eemaldatavad.

Vanniahi lahtise veepaagiga
Ahi PO-110 Lahtise veepaagiga (vee
soojendamiseks)
Tegemist on topeltkestaga ahjuga, mille seest
on mustast metallist paak.Veepaagi maht 80,
110, 130 või 150 liitrit. On võimalik tellida ka
roostevaba boileriga. Klaasuksega (230 x230
mm) või metalluksega. Korstna ühendamine
tagant. Ukse laius 33 cm ja kõrgus 45 cm.
Diameeter 40 cm. Boileril on üks 1/2 tolli
nippel (vee välja laskmiseks). Peal on kaas.
Pliit-ahi
Pliitahi C-120 toidu tegemiseks ja ruumi
kütmiseks (köetav ruumala 20 - 150
m³)Klaasuksega (230 x230 mm) või
metalluksega. Välismõõdud on 86 x 48 x 53
cm. Korstna ühendus tagant. Pliit-ahju
külge on võimalik ühendada
kuumaveeboiler (kas vasakule või paremale
poole). Pliidi üleval on malmist plaat, kus on
võimalik valmistada erinevaid toite. Pliidi
alaosas on panipaik puude jaoks (35 x 39 x
47,5 cm). Vee välja- ja sissevool toimub
kahe nipli abil väliskeermega G ¾". Pliit+ahi
vastab tehnilistele tingimustele EN
13240:2007
Lõkkealus LA-35
Lõkkealus on mõeldud lõkke tegemiseks
või liha grillimiseks. Lõkkealuse diameeter
on 45 cm ja kõrgus 30 cm. Standardtoote
materjali paksus on 2 mm, on võimalus
tellida ka paksemast materjalist. Valmistame
lõkkealuseid ka kliendi enda soovide järgi:
näiteks suurem diameeter, või roostevabast
materjalist.

Suitsuahjud
Suitsuahjud GSS-125, GSS-200 ja GSS-200 XL Kuumsuitsuahjud
on mõeldud kala-, liha- ja linnuliha kuumsuitsetamiseks. Ahi
sobib kasutamiseks suvilasse, eramaja aeda või maakodusse.
Kuumsuitsuahjul on külgedel ja taga topeltseinad, mille vahel
liikuv küttesuits hoiab ahjus stabiilselt ühtlast temperatuuri. Juhul
kui välitemperatuur on madal väldivad topeltseinad kondensvee
teket suitsuruumis. GSS-125 välismõõdud: 125x40x40 cm;
GSS-200: 170x50x50 cm ja GSS-200 XL: 205x50x50 cm.
Suitsuahjuga on kaasas roostevabast materjalist küpsetusrestid,
metallist vardad ja lisaks õlivann. Keskmisel ja suuremal mudelil
on korsten eemaldatav.

