NEST z certy katem TÜV

NEST/TUV

Cena:

€69.86
EAN:

5901350034439
Opis:

Stabilna konstrukcja i szyby z dwóch stron
pojemnika z ogniem, a także ciekawy
kształt biokominka sprawiają, że NEST
wyróżnia się na tle innych wolnostojących
modeli.

Wysyłka paczką

przelew - 18,00 zł
za pobraniem - 23,00 zł
Realizacja w ciągu

1 dni

Dane techniczne
PARAMETRY OGÓLNE:
Rodzaj paliwa

Materiał wykonania

biofuel - ethyl alcohol, biokraftstoff - ethylalkohol,
biocarburant - alcool éthylique, biocombustible alcohol etílico, biopaliwo - alkohol etylowy,
biocarburante - alcol etilico, biokarbonát - alcol
etilico, биотопливо - этиловый спирт
steel, stahl, acier, acero, stal malowana proszkowo;
szkło, acciaio, ocel, стальной

Szerokość (cm)
Wysokość (cm)

30,00
30,00

Głębokość (cm)
Certy kat TÜV
Kolor

20,00
Tak
black, schwarz, noir, negro, czarny, nero, černá,
чёрный

Rodzaj biokominka

wolnostojący

Pojemność biowkładki (l)
Długość linii ognia (cm)
Pojemnik na paliwo (wys x szer x gł)(cm)
Przeszklenie

0,20
7
6,2 x 9
Tak

Zalety
Biokominki nie uznają ograniczeń, nie wymagają skomplikowanej instalacji ani podłączenia do
przewodu kominowego, są proste w montażu oraz w obsłudze, sprawdzą się zarówno w
przestronnym domu, jak i mniejszym mieszkaniu.
Biokominki to również doskonałe rozwiązanie na aranżację wnętrz, ponieważ bogata oferta
produktów umożliwia realizację najbardziej oryginalnych pomysłów.
Są opalane ekologicznym paliwem w postaci płynu, czego efektem jest prawdziwy ogień.

NATURALNE CIEPŁO
Biokominek podnosi temperaturę nawet do kilku stopni Celsjusza, w zależności od wysokości
płomienia i wielkości wnętrza. Wytwarzane ciepło w 100% oddane jest do pomieszczenia, dzięki
czemu biokominek może stanowić dodatkowe źródło ogrzewania.

WYGODNE UŻYTKOWANIE
Wystarczy wlać biopaliwo do poziomu oznaczonego w pojemniku. Możliwe jest wygaszenie płomienia
w dowolnym momencie. Należy pamiętać o wentylacji pomieszczenia w którym znajduje się
biokominek.
Wolnostojący, nie wymaga montażu, do postawienia w dowolnym miejscu. Wystarczy złożyć
elementy zawarte w opakowaniu zgodnie z instrukcją obsługi.

GWARANCJA JAKOŚCI
Biokominki wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Proces produkcji realizowany jest według
światowych standardów, co potwierdza uzyskanie certy katu ISO 9001:2015.

POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO
Proces produkcji biokominków monitorowany jest przez TÜV Rheinland Polska - biokominek posiada
niemiecki certy kat bezpieczeństwa TÜV.
Pojemnik z certy katem TÜV posiada dodatkową specjalną komorę, która zapobiega wylaniu paliwa
na skutek przypadkowego przepełnienia zbiornika. Posiada również wskaźnik maksymalnego
poziomu paliwa.
Wkład chłonny umieszczony w środku pojemnika zmniejsza zużycie paliwa oraz zabezpiecza przed

rozlaniem biopaliwa na skutek przechylenia urządzenia.
Dodatkowo biokominek został wyposażony w szybę oddzielającą palenisko od pomieszczenia, co
jeszcze bardziej podnosi bezpieczeństwo jego użytkowania.

Rysunek techniczny

Opcje dodatkowe
Płyn do biokominków
Ekologiczne źródło energii: płyn do biokominków opakowanie 1L.
Zadbaj o siebie i swoich najbliższych! Stosuj tylko
ORYGINALNE BIOPALIWO o zawartości alkoholu
min. 96%. Nasze biopaliwo to: piękny płomień,
dłuższe i efektywniejsze spalanie, ekologia - brak
szkodliwych substancji. Produkt przebadany i
zaaprobowany do użytkowania przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego.

€5.50

Płyn zapachowy - kawa

€3.72

Ekologiczne źródło energii: płyn do biokominków zapachowy - KAWA - opakowanie 1L.
Zadbaj o siebie i swoich najbliższych! Stosuj tylko
ORYGINALNE BIOPALIWO o zawartości alkoholu
min. 96%. Nasze biopaliwo to: piękny płomień,
dłuższe i efektywniejsze spalanie, ekologia - brak
szkodliwych substancji. Produkt przebadany i
zaaprobowany do użytkowania przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego.

Płyn do biokominków 12 szt.

€61.22

Ekologiczne źródło energii: płyn do biokominków opakowanie 12 szt.
Zadbaj o siebie i swoich najbliższych! Stosuj tylko
ORYGINALNE BIOPALIWO o zawartości alkoholu
min. 96%. Nasze biopaliwo to: piękny płomień,
dłuższe i efektywniejsze spalanie, ekologia - brak
szkodliwych substancji. Produkt przebadany i
zaaprobowany do użytkowania przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego.

Płyn zapachowy - kawa 12 szt.

€61.22

Ekologiczne źródło energii: płyn do biokominków zapachowy - KAWA - opakowanie 12 szt.
Zadbaj o siebie i swoich najbliższych! Stosuj tylko
ORYGINALNE BIOPALIWO o zawartości alkoholu
min. 96%. Nasze biopaliwo to: piękny płomień,
dłuższe i efektywniejsze spalanie, ekologia - brak
szkodliwych substancji. Produkt przebadany i
zaaprobowany do użytkowania przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego.

Kamienie ozdobne

€2.90

Zestaw kamieni ozdobnych do biokominka - 1 kg.

Kamyki ozdobne FIRE GLASS kryształ czarny
Dekoracyjne kamienie szklane tworzą ciekawe i
estetyczne wykończenie w biokominkach,

€25.70

kominkach gazowych i ogrzewaczach gazowych.
Waga: 1 kg.

Włókna żarowe GLOW FLAME

€22.89

GLOW FLAME to innowacyjny materiał mający
zastosowanie jako wyłożenie paleniska zarówno w
standardowych biokominkach zasilanych
biopaliwem, jak i w kominkach zasilanych
naturalnym gazem ziemnym lub LPG.

Biopaliwo opakowanie 3L

€25.69

Ekologiczne źródło energii: płyn do biokominków
opakowanie 3L.
Zadbaj o siebie i swoich najbliższych! Stosuj tylko
ORYGINALNE BIOPALIWO o zawartości alkoholu
min. 96%. Nasze biopaliwo to: piękny płomień,
dłuższe i efektywniejsze spalanie, ekologia - brak
szkodliwych substancji. Produkt przebadany i
zaaprobowany do użytkowania przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego.

Biopaliwo do biokominka
opakowanie 5L

€42.75

Ekologiczne źródło energii: płyn do biokominków
opakowanie 5L.
Zadbaj o siebie i swoich najbliższych! Stosuj tylko
ORYGINALNE BIOPALIWO o zawartości alkoholu
min. 96%. Nasze biopaliwo to: piękny płomień,
dłuższe i efektywniejsze spalanie, ekologia - brak
szkodliwych substancji. Produkt przebadany i
zaaprobowany do użytkowania przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego.

Gwarancja
Wszystkie produkty dostępne na www.kratki.com są fabrycznie nowe, wolne od wad zycznych i
prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 2 lat gwarancji na
sprawne działanie biokominka od momentu zakupu produktu. Nabywca biokominka zobowiązany jest
do zapoznania się z instrukcją obsługi i montażu.

Zwrot
Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od
niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstąpienia.
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