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Fűtés katalógus 2018 ősz-tél

299.990 Ft /db

Cserépkályha „Wels”
• max: 8 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm, hátsó
• külső levegőre csatlakoztatható
• fűthető légtér: 160-180 m3

• hatásfok: max. 81%
• csontszínű
• 130×77×40 cm
Vevőrendelésre!
317083
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Fűtés katalógus 2018

Kedves Érdeklődő!
Segítünk Önnek megtalálni az igényeinek leginkább megfelelő fűtési megoldást! Megújult és 
kibővített fűtéstechnikai katalógusunk célja, hogy széleskörű tájékoztatást nyújtsunk termékvá-
lasztékunkról és segítsünk Önnek megtalálni az ideális fűtési megoldást otthonába. Jelen kiadvá-
nyunkban közölt árak tájékoztató jellegűek, ezért az aktuális eladási árakról érdeklődjön áruháza-
inkban, telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy webáruházunkban. Akciós termékeinket megtalálja 
prospektusunkban, katalógusunkban is, melyekről kérjen információt áruházi eladónktól vagy 
keresse weboldalunkon. A vásárlási döntéshez kérje mindig épületgépész szakember segítségét 
és a termékeinkhez tartozó részletes műszaki dokumentációt!
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Csempekandalló „Salzburg”
• max. 9 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm, hátsó
• fűthető légtér: max. 180 m3

• hatásfok: max. 78%
• tűztér anyaga: öntvény
• minimális szükséges kéményméret: 14×14 cm
• vaj-kávébarna
• 150×120×61 cm
Vevőrendelésre!
251244

449.990 Ft /db

padkás kivitel
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Csempekandallók

Csempekandalló 
„Belluno”
• max. 5,5 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm felső
• fűthető légtér: max. 110 m3

• hatásfok: max. 75%
•  acélvázra szerelt, kerámia 

burkolattal
•  tűztér anyaga: acéllemez, 

vermikulit tűzvédelmi  
lapokkal bélelve

• 90×59×37 cm
285339, 275765

149.990 Ft /db

olivazöld és
aranybarna

színben

Csempekandalló „Weimar”
• max. 6 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm felső
• fűthető légtér: max 120 m3

• hatásfok: max. 78%
• acélvázra szerelt, kerámia burkolattal
•  tűztér anyaga: acéllemez, vermikulit 

tűzvédelmi lapokkal bélelve
• 95×75×39 cm
285341, 42

189.990 Ft /db

Csempekandalló 
„Bergamo”
• max 6,5 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm felső
• fűthető légtér: max 120 m3

• hatásfok: 77%
• 57×39×99 cm
316127

169.990 Ft /db

2 3
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Fűtés katalógus 2018

Csempekandalló 
„Bremen”
• max. 6 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm felső
• fűthető légtér: max. 120 m3

• hatásfok: max. 78%
• fémvázra szerelt
•  tűztér anyaga: acéllemez, 

vermikulit tűzvédelmi 
lapokkal bélelve

• vaj-kávébarna színben
• 120×50×98 cm
Kupola nélkül!
Vevőrendelésre!
275769

269.990 Ft /db

Csempekandalló 
„Köln”
• max. 9 kW
• fűthető légtér: max. 180 m3

• füstcsőcsonk: 150 mm hátsó
• hatásfok: max. 78%
• kürtős-padkás kivitel
• tűztér anyaga: öntvény
• aranybarna
• 167×108×61 cm
Vevőrendelésre!
275770

Honeywell szén-monoxid
vészjelző „XC70”
1. XC70
• előriasztás funkció
• CO-szenzor tesztelés
• fürdőszobába is telepíthető
• beépített tápegységről működik
• 7 év teljes körű garancia 14.990 Ft
2. XC100D
• nagy méretű riasztási üzenet
• informatív LCD kijelző
• 10 év teljes körű garancia 19.990 Ft
3. XC100  19 990 Ft
310872, 873, 883

1.

2.

449.990 Ft /db 14.990 Ft /db-tól
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Csempekandalló „Jena II”
• max. 6,5 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm felső
• fűthető légtér: max 120 m3

• hatásfok: max 74,4%
• vaj és barna színben
• 75×39×105 cm
Vevőrendelésre!
316060, 316061

209.990 Ft /db
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Csempekandallók

Samott tégla és tábla
• fehér
• cserépkályhák, kandallók építésére, javításra
• tégla 11×22×2 cm mérettől 259 Ft-tól
• tábla 20×40×4 cm mérettől 1.499 Ft-tól
316270-76

Kupola „Jena” „Bremen” 
és „Graz” kandallóhoz
• 50×29×25 cm
Vevőrendelésre!
251231, 34

259 Ft /db-tól49.990 Ft /db

vaj és barna
színben

4 5

csont és
aranybarna

színben

299.990 Ft /db

Cserépkályha „Wels”
• max: 8 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm, hátsó
• külső levegőre csatlakoztatható
• fűthető légtér: 160-180 m3

• hatásfok: max. 81%
• 130×77×40 cm
Vevőrendelésre!
324628
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Fűtés katalógus 2018

nagyméretű
üvegajtó és tűztér

Kandalló „Magic Stove”
• max. 10 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, felső
• hatásfok: max. 87%
• zománcozott részek
•  tűztér mérete:  

30×35×25 cm
• 83,5×49×51 cm
322352

79.990 Ft /db

fatárolóval

öntöttvas ajtó
és tető

Kandalló „Thalia Okta”
• max. 7 kW
• fekete-piros színben
• füstcsőcsonk: 120 mm felső
• fűthető légtér: max. 100 m3

• hatásfok: max. 83%
•  öntöttvas ajtó,  

fedlap és lábak
• 85×39,6×37,5 cm
322354

56.990 Ft /db

fatárolóval

6 7

161.990 Ft /db

Kandalló „Kamino Cliff”
• max. 8 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, hátsó
• fűthető légtér: max. 180 m3

• hatásfok: max. 72%
• acéllemez test, vasöntvény elemekkel
• 95×58×46,5 cm
Vevőrendelésre!
286471
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Kandallók

Kandalló „Frigya”
• max. 7,5 kW
• füstcsőcsonk: 130 mm, felső
• fűthető légtér: max. 150 m3

• 94×51×51 cm
322329

114.990 Ft /db

öntöttvas ajtó
és tető

zománcozott
oldal elemek

csempézett
oldallal

Kandalló „Ambassador LM”
• max. 9,5 kW
• füstcsonk: 120 mm, felső
• fűthető légtér: max. 170 m3

• hatásfok: max. 69%
• öntöttvas ajtó és tető
• 103×45×49 cm
322342

79.990 Ft /db

6 7

219.990 Ft /db

Kandalló „La Mancha”
• max. 11 kW
• füstcsőcsonk: 150/153 mm, felső
• fűthető légtér: max. 240 m3

• hatásfok: max. 76%
• 100×81×55 cm
304942
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Fűtés katalógus 2018

masszív öntvény,
elemes felépítés

Kandalló „Nora Inox”
• max. 8 kW • füstcsőcsonk: 120 mm
• hatásfok: max. 87%
• fűthető légtér: max. 100 m3

• tűztér mérete: 18,7×34×23 cm
• 88,1×46,1×48,4 cm
324521

Kandalló „Thalia Forte”
• max. 10,2 kW • füstcsőcsonk: 120 mm
• hatásfok: max. 74,5%
• fűthető légtér: max. 128 m3

• tűztér mérete: 34,5×31×26 cm
• 87,5×48,5×44 cm
324627

74.990 Ft /db72.990 Ft /db

8 9

öntöttvas ajtó, 
lábak és tető 

elemek

öntöttvas ajtó, 
lábak, fedlap

97.990 Ft /db

Kandalló
„Kamino Nosztalgia”
• max. 8 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, hátsó
• hatásfok: max. 80%
• fűthető légtér: max. 180 m3

• 91,9×44,4×36,7 cm
286473
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Kandallók

Kandalló „Kamino”
• max. 8 kW • füstcsőcsonk: 120 mm felső
• hatásfok: max. 72% 
• ablak méret: 26,5x19,5 cm
• fűthető légtér: max. 180 m3

• 119×54,2×37,8 cm
286462

108.990 Ft /db

öntvény ajtók
és fedlap

széles üvegajtó,
nagyméretű

tűztér

Kandalló „Kamino”
• max. 6 kW • füstcsőcsonk: 120 mm felső
• hatásfok: max. 72% 
• ablak méret: 26,5x19,5 cm
• fűthető légtér: max. 140 m3

• 97,9×54,2×37,8 cm
286461

96.990 Ft /db

öntvény ajtók
és fedlap

Kandalló
„Kamino Nosztalgia”
• max. 6 kW • füstcsőcsonk: 120 mm, hátsó
• hatásfok: max. 74%
• fűthető légtér: max. 130 m3

• 70,9×44,4×36,7 cm
286474

Kandalló „Taurus”
• max. 12 kW • füstcsőcsonk: 120 mm
• hatásfok: max. 80%
• fűthető légtér: max. 150 m3

• tűztér mérete: 41×32×40 cm
• 102×52×46 cm
324522

81.990 Ft /db

94.990 Ft /db

masszív öntvény,
elemes felépítés

8 9

csempézett 
oldallal, sütővel

Párologtatók már 399 Ft /db-tól
•  műanyag és kerámia párologtatók 

több méretben és mintázattal

306372, 316329, 125295, 125296, 178729, 306250, 306258, 275344
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Fűtés katalógus 2018

Kandalló „Rio”
• max. 8 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, felső
• fűthető légtér: max: 105 m3

• hatásfok: max. 80,5%
• acél test
• 96,9×45,9×37,4 cm
304846, 316209

49.990 Ft /db

Kandalló „Szamos”
• max. 9 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm felső
• fűthető légtér: max. 180 m3 
• hatásfok max. 70%
• 97×44,5×37,5 cm
304623

59.990 Ft /db

Kandalló „Primo”
• max. 7 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm felső
• fűthető légtér: max. 160 m3

• hatásfok: max. 78%
• öntvény ajtó
• ablak mérete: 30×28 cm
• 95×46×38 cm
286472

70.990 Ft /db

öntvény ajtó

Galga/ Weekend MN Kandalló
• max 9 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm felső
• fűthető légtér: max 180 m3

• hatásfok: max. 70%
• 85,5×44,5×37,5 cm
304625

53.990 Ft /db

10 11
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Kandallók

Sütős kandalló „Cuccina”
• max: 12,1 kW
• szürke-fehér színben
• füstcsőcsonk: 150 mm felső
• fűthető légtér: 135 m3

• hatásfok: 81,1%
•  öntöttvas ajtó,  

fedlap, lábak
• 102×56×48 cm
322360

124.990 Ft /db

Kandalló „Etna”
• max. 9 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm hátsó vagy felső
• fűthető légtér max. 200 m3

• hatásfok: max. 76%
• 138×71×57 cm
286469

163.990 Ft /db

10 11

masszív öntvény,
elemes felépítés

69.990 Ft /db

Kandalló „Diplomat Lux”
• max. 10 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm felső
• fűthető légtér: max. 115 m3

• hatásfok: max. 57%
• csempézett oldal
• íves
• 100×48×45 cm
322356
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Kályha „Denver”
• max. 5 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, hátsó
• fűthető légtér: max. 80-120 m3

• hatásfok: max. 72%
• acéllemez test vasöntvény elemekkel
• tűztér mérete: 23,5×23×54 cm
• 88,5×30×37 cm
286463

46.990 Ft /db

Kályha „Denver”
• max. 5 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, hátsó
• fűthető légtér: max. 80-120 m3

• hatásfok: max. 72%
• acéllemez test vasöntvény elemekkel
• tűztér mérete: 23,5×23×54 cm
• 88,5×30×37 cm
286464

Kályha „Colorado”
• max. 5 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, hátsó
• fűthető légtér: max. 80-120 m3

• hatásfok: max. 72%
• acéllemez test vasöntvény elemekkel
• 88,5×30×37 cm
286479

50.990 Ft /db 56.990 Ft /db

Kandalló „Termooganj”
• max. 7 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, felső
• fűthető légtér: max: 150 m3

• hatásfok: max. 69%
• 93×33×33 cm
304931

31.990 Ft /db

Kandalló „Termo Lux”
• max: 9 kW
• szürke-piros színben
• füstcsőcsonk: 120 mm felső
• hatásfok: 65%
• fűthető légtér: 95 m3

• 93×45×49 cm
322358

Csempés lemezkandalló
„Hunor 4BC”
• max. 7,2 kW 
• sötétszürke-bézs
• füstcsőcsonk: 130 mm, felső
• hatásfok: max. 65,1%
• fűthető légtér: max. 95 m3 
• 81×52,5×51,5 cm
322357

44.990 Ft /db 71.990 Ft /db

12 13
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Kandallók

Kandalló „Boheme”
• max.: 9,8 kW                     
• füstcsőcsonk: 150/153 mm, felső    
• fűthető légtér: max: 280 m3      
• hatásfok: max: 83%                
• 81,9×71,8×44,7 cm
325110
Nyíregyházi, szolnoki, zalaegerszegi, kaposvári, békéscsabai  
és esztergomi áruházunkban nem elérhető!

229.990 Ft /db

Kandalló „Thermo Robot”
• max. 12 kW
• sütési lehetőséggel
• füstcsőcsonk: 120 mm, felső
• fűthető légtér: max. 215 m3

• hatásfok: max. 72%
• tűztér mérete: 44×36×37 cm
• 103×57×57 cm
322355

89.990 Ft /db

12

Kandalló „Onix”
• max 7,1 kW                     
• füstcsőcsonk: 150/153 mm felső 
• fűthető légtér: max. 280 m3     
• hatásfok: 81,1%               
• 81×56,3×39,6 cm
325108
Csak a budapesti, budaörsi, vecsési és pécsi  
áruházunkban elérhető!

219.990 Ft /db

13
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Vízteres kandalló
„Zvezda Maxi VR 16”
• levegőoldali teljesítmény: max. 15 kW
• vízoldali teljesítmény: max. 9 kW
• füstcsőcsonk: 130 mm, felső
• fűthető légtér: max. 300 m3

• hatásfok: max. 56,43%
• 88×58×61 cm
322327

129.990 Ft /db

Vízteres kandalló „Ambassa-
dor E”
• levegőoldali teljesítmény: max. 5 kW
• vízoldali teljesítmény: max. 17 kW
• füstcsőcsonk: 120 mm, felső
• fűthető légtér: max. 300 m3

• hatásfok: max. 82%
• 103×45×49 cm
322341

131.990 Ft /db

csempézett
oldallal

Vízteres kandalló „Hunor 
4VR12 C”
• levegőoldali teljesítmény: max. 12,56 kW
• vízoldali teljesítmény: max. 7,33 kW
• fekete-bézs csempés
• füstcsőcsonk: 130 mm, felső
• fűthető légtér: max. 95 m3

• hatásfok: max. 66,92%
• 81×51,5×52,5 cm
322359

89.990 Ft /db

Vízteres kandalló „Etna”
• levegőoldali teljesítmény: max. 9 kW
• vízoldali teljesítmény: max. 4 kW
• füstcsőcsonk: 150 mm, felső
• fűthető légtér: max. 180-220 m3

• hatásfok: max. 78%
•  csak nyitott  

fűtésrendszerekhez
•  üveges ajtó,  

tüzelőanyagváltó
• 138×71×59,5 cm
Vevőrendelésre!
286470

202.990 Ft /db

masszív
öntvény felépítés

14 15
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Kandallók

Sparhelt „MBS-9”
• max. 9 kW
•  füstcsőcsonk: 120 mm balos vagy 

jobbos kivitelezés
• hatásfok: max. 60%
• 74×94,5×60 cm
Füstcső nélkül!
Tájékoztató jellegű felvétel!
322350, 51

83.990 Ft /db

Hunor Classic sparhelt
• max. 5,87 kW
• füstcsőcsonk: 130 mm, felső jobbos
• hatásfok max. 61,3%
• sütő méret: 25×42×44 cm
• 85×42×84 cm
322334

74.990 Ft /db

Kandallóbetét „Ferlux C-18”
• max. 10 kW
• füstcsőcsonk: 180 mm, felső
• fűthető légtér: max. 180 m3

• hatásfok: max. 82%
• öntvény
• tűztér mérete: 55×29×31,1 cm
• 65×47×39 cm
322346

Kandallóbetét „Liseo L7”
• max. 14 kW
• füstcsőcsonk: 180 mm, felső
• fűthető légtér: max. 280 m3

• hatásfok: max. 59,97%
• öntvény
• 69×70×44 cm
322333

Vízteres kandallóbetét 
„C-20W”
• levegőoldali teljesítmény: max. 10 kW
• vízoldali teljesítmény: max. 3,7 kW
• füstcsőcsonk: 180 mm felső
• fűthető légtér: max. 280 m3

• 67×69,2×46 cm
Vevőrendelésre!
322321

115.990 Ft /db 133.990 Ft /db 179.990 Ft /db

14 15
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Kandalló
tisztító szett
• állványon
• kazánlapát,
   piszkavas, 
   hamukaparó
• 3 részes
• fekete
304480

6.499 Ft /db

Parázstálca
• kovácsoltvas
• íves
• 50 cm
304499
• 60×40 cm
304493

7.999 Ft /db

Hamukaparó
vagy piszkavas
• 52 cm hosszú
315980, 315981

999 Ft /db

Kazántisztító kefe
• 1.599 Ft
275911
Kazánkefe nyél
• 50 cm 1.699 Ft
275910

1.599 Ft /db-tól

Kéménytisztító ajtó
• rozsdamentes
• szigetelt
• 120×180 mm
317076

7.999 Ft /db

Kandalló tisztító készlet
• állványon
• fa nyéllel
• 4 részes 
•  kaparó, lapát,  

piszkavas, kefe
• színterezett
322611

8.999 Ft /szett

Kandalló tisztító készlet
• fekete porszórt acél
• 4 részes
• kaparó, lapát,
fogó, kefe
• 66 cm-es nyél
322612

7.999 Ft /szett

Hamuzólapát
• portszórt acél
• 41×13 cm
322613

999 Ft /db

Parázstálca
• 41×21 cm
220144

6.999 Ft /db

Kazánlapát
• portszórt acél
• fa nyéllel
• 40×11 cm
322614

1.499 Ft /db

Kéménytisztító kefe
• átmérő: 80 mm
• hossz: 250 mm
322619

2.999 Ft /db

Kéménytisztító kefe
• rugós fejjel
• 5 m szárral
275912

6.999 Ft /db

Kéménytisztító kefe
•  5 m hosszú 

4.999 Ft
•  10 m hosszú 

6.999 Ft
193303, 04

4.999 Ft /db-tól

Szeneslapát
• gömbölyű
193298

999 Ft /db

Szeneskanna
193299

3.799 Ft /db

16 17
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Hamuzólapát
• portszórt acél
• 41×13 cm
322613

16

Kandalló kiegészítők

Fatároló
• hőálló festékkel festett vas
• 48×40×24 cm
304500

5.499 Ft /db

Tömítőzsinórok
• különböző típusok és méretek
286489-495

2.399 Ft /db-tól

Hővédő lemez
• szinterezett
• 50×40 cm 3.499 Ft
• 50×60 cm 4.899 Ft
• 60×80 cm 6.499 Ft
• 100×100 cm 12.490 Ft
315985-987, 316022

3.499 Ft /db-tól

Reduktor 
egységcsomag 
30 mbar
• 1 m-es tömlő, 
• 2 db bilincs
322394

2.699 Ft /db

Papírbrikettáló
• erőkar: 30 cm
•  keret:  

29×9,5×12,5 cm
322159

6.999 Ft /db

Elektromos
hamuporszívó
„RAS 800/18/1
Basic”
• 800 W  
• 18 L
• inox ház
• hepa szűrő
285685

15.990 Ft /db

Hamuporszívó B&D
• 900 W 
• 100×4 cm fémtömlővel 
•  csak kihűlt hamunál  

alkalmazható
323619

18.990 Ft /db

Kandallókosár
• vessző
• szögletes
• 47×30×44 cm
304464

8.999 Ft /db

Hamutartály
• szűrővel
•  1 m-es 

szívótömlővel
• 20 L
• porszívóra
304644

8.299 Ft /db

Kandallókosár
• vessző
• ovális
• 44×66×37cm
304467

7.999 Ft /db

Fatároló
• kovácsoltvas
• fekete porszórt
• 42×34×30 cm
322615

8.999 Ft /db

Fenyő formájú fatartó
• fém
• 23×40×90,5 cm 
324544

7.999 Ft /db

Tűzifa tartó műanyag 
kosár
• flexibilis
• 36 L-es
324361

2.499 Ft /db

Szikrafogó
• vas
• 84,5×65,5 cm
• fekete porszórt acél 7.999 Ft
• 20×60×20 cm 14.990 Ft
• magasság: 43 cm
322617, 315988

7.999 Ft /db-tól
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Heitmann  
kandallóüveg  
tisztító hab
• 500 ml/flakon 1 L 2.798 Ft
• erős, aktív hab
•  makacs szennyeződések 

eltávolítására
321831

1.399 Ft /db

Begyújtókocka
• petróleumos alapú tűzgyújtó kocka
• 32 db-os 399 Ft 1 db 12,46 Ft
• 64 db-os 849 Ft 1 db 13,26 Ft
314106, 07

399 Ft /db-tól

Koromtalanító
kandallóhasáb
•  1,1 kg 

1 kg 3817,27 Ft
• koromtalanító porral
316190

4.199 Ft /db

Kandalló hasáb
•  1,1 kg 

1 kg 908 Ft
316193

999 Ft /db

Bioetanol
• 1 L/flakon
•  a füstmentes,  

modern kandallók  
fűtésére az egyik  
legideálisabb  
megoldás

316194

1.999 Ft /db

Bio üvegtisztító
• 500 ml 1 L 5.198 Ft
• kályha-és 
   kandallóüvegekhez,
   valamint
   grillek tisztítására
316189

2.599 Ft /db

Begyújtókocka
• fa és viasz bázisú
• 32 db-os 359 Ft 1 db 11,21 Ft
• 64 db-os 599 Ft 1 db 9,35 Ft
• 72 db-os 999 Ft 1 db 13,88 Ft
314108-110

359 Ft /db-tól

Begyújtó gyufafejjel
• 12 db-os
   1 db 39,08 Ft
• fa és viasz bázisú
• semleges illat
316183

469 Ft /csomag

Olajkályha begyújtó
• 100 db-os 1 db 3,99 Ft
• parafinozott
   papírcsíkok
   tűzhelyek, kályhák
   biztonságos
   begyújtásához
316192

399 Ft /csomag

Koromtalanító por
• 5 db-os
   1 db 79,80 Ft
316191

399 Ft /csomag

Begyújtó faháncs
• 1,5 kg
   1 kg 3.466 Ft
• fa és viasz bázisú
• újrazárható
   csomagolás
• semleges illat
316188

5.199 Ft /csomag

Gyufák
• hagyományos 19 Ft
• hosszú 129 Ft
• extra hosszú 999 Ft
314111-113

19 Ft /csomagtól

18 19

Gyújtós öko fenyőfából  
„K-Lumet”
•  tűzifa, grillszén, bográcsfa  

begyújtásához használható
• 4 db/csomag
• 1 db 224,75 Ft
Csak csomagban  
vásárolható!
324541

899 Ft /csomag
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Füstcsövek
Füstcsövek

Tüzelőanyagok

Megnevezés Átmérő mm-ben Egyéb információ

120 130 150 160 180 200

Füstcső 2 mm falvastagság x x x x x x 250 mm, 500 mm, 1000 mm

Könyök 2 mm falvastagság x x x x x x 45°, 90°

Könyök 6 mm falvastagság x x x x

Fali dugó 118/120 mm x

Falihüvely x x x 2 mm

Falirózsa x 2 mm

Füstcső + pillangószelep 2 mm x x x 250 mm

Füstcső bővítő zománcozott 105/118 mm

Füstcső könyök, zománcozott 118 mm

Füstcső 6 mm falvastagság 118/120 mm x 400, 800 mm

Füstcső szűkítő 2 mm 150/130 mm 180/150 mm

Termékek Kiszerelés Égési érték Nedvesség Hamutartalom Leírás Ár

Barnaszén brikett
288946

10 kg/csomag 19 MJ/kg 18,50% 4,50% Barnaszénporból préselt hasáb alakú brikett, kiváló égési 
tulajdonságokkal.

1.099 Ft
 1 kg 109,9 Ft 

Barnaszén brikett
312431

25 kg/csomag 19 MJ/kg 18,50% 4,50% Barnaszénporból préselt hasáb alakú brikett, kiváló égési 
tulajdonságokkal.

 2.799 Ft 
 1 kg 111,96 Ft

Pellet 316057 15 kg/csomag 17,0-18,9 MJ/kg 8,45% 0,55% Kéreganyag nélküli puhafa (lucfenyő, feketefenyő) tiszta 
fűrészporából készül, bármilyen kötőanyag vagy kémiai 

adalékanyag hozzáadása nélkül.

2.199 Ft
1 kg 146,6 Ft

Fabrikett "Soft" 324481 10 kg/csomag 19,4 MJ/kg 6,40% 0,72% Prémium kategóriás téglaformájú fabrikett, amely pu-
hafából (luc, jegenye vagy feketefenyő) készül.

1.199 Ft
1 kg 119,9 Ft

Fabrikett "Ruf" 313237 10 kg/csomag 18,9-21,4 MJ/kg 5,60% 0,40% Prémium kategóriás téglaformájú fabrikett, amely kemény-
fából (bükk, fenyő) készül.

1.199 Ft
1 kg 119,9 Ft

Fabrikett "Pinikey"
318069

10 kg/csomag 19,1-20,0 MJ/kg 6,50% 0,70% Nyolcszög alapú üreges hasáb brikett. 1.099 Ft
109,90 Ft

Fabrikett "XXL"
317790

10 kg/csomag 18,4 MJ/kg 10,30% 1,39% Friss keményfa (bükk, tölgy) fűrészporából készül, hosszú 
és egyenletes égést biztosít.

999 Ft
1 kg 99,9 Ft

Napraforgóhéj brikett
298669

9,5 kg/csomag 17-20 MJ/kg 10 % ≥ 3% 1.099 Ft
1 kg 115,68 Ft

Begyújtós fa 322194 5 kg/csomag 12 MJ/kg 10-30% 8-16% Cser, bükk és éger, 20-40 cm-re vágva 1.599 Ft
1 kg 319,8 Ft

Hasított tűzifa 323782 10 kg/csomag 12 MJ/kg  30-30% 8-16% 1.399 Ft
1 kg 139,9 Ft

Hasított tűzifa 323785 20 kg/csomag 12 MJ/kg 30-40% 3-5% 2.299 Ft
1 kg 114,95 Ft

Hálós tűzifa 316836 0,5 m3 12 MJ/kg  10-30% 8-16% 22.990 Ft
1 m3 45.980 Ft

Hálós kemény lombos 
tűzifa 316835

1,6 m3 12 MJ/kg  10-30% 8-16% 57.990 Ft
1 m3 36.243,75 Ft

Fatüzelés Barnaszén
tüzelés

Fa- és brikett
tüzelés

Hőtárolás
(zsírkő vagy
kerámia burkolat)

Külső levegő
csatlakozó

Ablakmosó
levegő

24 órás üzemidő
(folyamatos
üzemre alkalmas)

Központi 
fűtésre köthető

Kettős burkolat
(acél vagy
öntvény test)

19
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valósághű, külön
is használható

láng-effekt

Elektromos kandalló 
„FKK15”
• 2 fűtési fokozat: 1000/2000 W               
• ventilátoros fűtőtest 
• beépített LED fényforrás 
• önállóan kapcsolható láng-effekt                
• túlmelegedés elleni védelem                                   
• 39,5×56,5×23 cm 
324681

28.990 Ft /db

Elektromos fali kandalló 
„FKK3000WI”
• két fokozat: 1000/2000 W
• edzett üveg előlap
•  távirányítóval és okos telefonnal  

is vezérelhető
• elektronikus termosztát
• 100×13×50 cm
324682

74.990 Ft /db

20 21

valósághű
láng-effekt

64.990 Ft /db

Elektromos kandalló
„FKK 02”
• 900/1800 W
• függetlenül kapcsolható láng effekt
• funkciók: hideg-meleg-forró levegő
• termosztátos
• túlmelegedés elleni védelem
•  fényforrás: 2×25 W gyertyaizzó 

(tartozék)
• 59,5×64×29 cm
295737
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Elektromos kandallók

Elektromos kandalló
„HEK 2000/2/3 F”
• 2000 W
• LCD-kijelző
• távirányító
• külön is használható láng-effekt
• időzítő
• 88×56×14 cm
323925

45.990 Ft /db

Elektromos falikandalló
„FKK2100”
• 1000/2000 W
• túlmelegedés elleni védelem
• edzett síküveg / fa / műanyag előlap 
• ventilátoros fűtőtest
• minden funkció távirányítható
• 90×56×11 cm
324683

69.990 Ft /db

Elektromos kandalló 
„OFP-1707” 
• két fűtési fokozat: 1000/2000 W
• hordozható,álló kandalló
• túlmelegedés elleni védelem
•  különálló lánghatás-dekorációs  

fény
•  eldőlés érzékelő megszakító  

mód
325128

29.990 Ft /db

20 21

szabályozható 
fényerő, függetle-
nül kapcsolható 

láng-effekt

Elektromos kandalló 
„OFP-1809” 
• két fűtési fokozat: 750/1500 W
• hordozható,álló kandalló
• túlmelegedés elleni védelem
•  különálló lánghatás- 

dekorációs fény
• eldőlés érzékelő
• termosztát kapcsoló
325145

19.990 Ft /db
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Termoventilátor
• 2000 W
• 2 fűtési fokozat
• termosztát
•  túlmelegedés 
   elleni védelem 
321373, 316536

3.999 Ft /db

Termoventilátor 
• 2000 W
• oszcillációs
• termosztát
•  túlmelegedés elleni  

védelem
321372

4.999 Ft /db

Fürdőszobai gyorsfűtő 
„HBS 2000/2/1OT”
• 2000 W
• oszcilláció
• időzítős                     
• túlmelegedés elleni védelem  
323922

10.990 Ft /db

Ventilátoros gyorsfűtő
„CK 20 Trend LCD”
• 2000 W
• beépített termosztáttal
• túlmelegedés elleni védelem
• falra szerelhető
• 40×27,5×13,1 cm
325040

34.990 Ft /db

Fürdőszobai
hősugárzó
„HBS 1800/3/2
Premium 2in1”
• 1000/1800 W
• termosztátos
• falra szerelhető
• porszűrő
•  túlmelegedés elleni  

védelem
323927

17.990 Ft /db

Termoventilátor „FK/37”
• 1000/2000 W
• termosztátos
• felborulás elleni 
   védelem
• funkciók: hideg-
   meleg-forró
   levegő
304859, 860

6.499 Ft /db

PTC hordozható  
ventilátoros fűtőtest 
• 1000/2000 W
• mechanikus termosztát
• túlmelegedés elleni védelem
• kézi ki-be kapcsolás
• fémvázas
315939

8.999 Ft /db

Fürdőszobai fűtőtest
„OBH-IP21”
• 1000/2000 W
• állítható termosztát
• opciók: hűvös/meleg/forró 
levegő
• túlmelegedés elleni védelem
• falra szerelhető
286416

14.990 Ft /db

PTC fali fűtőtest  
„FKF 45201”
• 2 fűtési fokozat: 1000/2000 W
• falra szerelhető                   
• elektronikus termosztát            
• ablaknyitás érzékelés                
324669

16.990 Ft /db

Fali fűtőtest, fagyőr 
„FKM 450”
• 450 W
• túlmelegedés elleni védelem
• mechanikus termosztát
324684

5.999 Ft /db

22 23
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Elektromos fűtőtestek

Halogén hősugárzó
„Small HHS
1200/3/1 T”
• 1200 W
• oszcillálós
•  borulás elleni 

védelem
• időzítős
• termosztát
306151

5.999 Ft /db

Kerámia fűtőtorony
„HKT 2000/3/3 ODF”
• 1000/2000 W
• oszcilláció
• időzítő
• LCD kijelző
•  túlmelegedés 

elleni védelem
307041

19.990 Ft /db

Kerámia hősugárzó 
HKH 1500/1/2 ODF
• 1500 W
• oszcilláció
• időzítős
• termosztát
323921

13.990 Ft /db

Infra kvarc hősugárzó
„HIQ 1000/2/1”
• 1000 W                       
• 2 fűtési fokozat 
• 4 db kvarc cső   
• 34×9,5×41,5 cm
323926

6.999 Ft /db

Kvarc hősugárzó
„HIQ 1200/3/1”
• 400/800/1200 W  
• fali            
• 53,5×13×11,5 cm 
323929

5.999 Ft /db

Fali infra kvarc 
hősugárzó „AEG”
• 1200 W
• állítható fém ház és tükör a meleg 
célzott irányítására
317075

15.990 Ft /db

Kerámia hősugárzó
„HKH 1500/3/5 O”
• 1500 W
• oszcilláció
• termosztát
307040

7.999 Ft /db

Halogén hősugárzó
„OHH-120”
• 400/800/1200 W
•  funkciók: hideg-meleg- 

forró levegő
• automata biztonsági
   kikapcsolás
311058

7.399 Ft /db

22 23
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Hőtárolós kályha
„ETS”
• nagy teljesítményű, álló hőtárolós kályha
• elektronikus AC/DC feltöltésszabályzóval
• könnyű kezelhetőség
• 4 kW-ig egyfázisú hálózatról üzemeltethető
• szobatermosztáttal szabályozható
• ETS200 Plus, 2 kW, 6 téglával 215.900 Ft
• ETS300 Plus, 3 kW, 9 téglával 252.990 Ft
• ETS400 Plus, 4 kW, 12 téglával 299.990 Ft
• ETS500 Plus, 5 kW, 15 téglával 329.990 Ft
• ETS600 Plus, 6 kW, 18 téglával 365.990 Ft
• ETS700 Plus, 7 kW, 21 téglával 385.990 Ft
Vevőrendelésre!
324895-900

215.990 Ft /db-tól

Infrapanelek
Az infrafűtés ma a legkedveltebb fűtési megoldás, mert:
• Energiatakarékos, azaz hőveszteség nélkül képes kellemes,  
és kiegyensúlyozott meleget varázsolni az adott térben.
• Gazdaságos, hiszen nem igényel karbantartást, alacsony  
a telepítési költsége, és kedvező költséggel üzemeltethető
• Jótékony hatással van az egészségre,
mert az infrasugarak kedvező élettani tulajdonsága
éppúgy érvényesül itt is, mint az infraszaunában
• Halk, csendes működés
• Környezetbarát, mert nincs füst, nincs por,
nincs kellemetlen szag
• Egyszerű telepíthetőség, mert minimális szerelést igényel

1. Infrapanel kerámia „TC 395”
• 395 W • fehér kerámia felület
• fém hátlap • fűthető légtér: 18 m3

• 60×60×1,3 cm 44.990 Ft
317016

Infrapanel kerámia „TCM-RA 500”
• 500 W • bézs színben, termosztáttal 62.990 Ft
325127

2. Infrapanel kerámia „TCM 450”
• 450 W • fehér-ezüst márvány mintás
• fém hátlap • fűthető légtér: 23 m3

• 90×45×1,6 cm 59.990 Ft
317017

3. Infrapanel fém „SWRE 700”
• 700 W • fehér
• fém színű hátlap • fűthető légtér: 35 m3

• 110×47×1,7 cm 79.990 Ft
317018

4. Infrapanel üveg „SWG 450”
• 450 W • fekete
• fém színű hátlap • fűthető légtér: 22 m3

• 90×45×1,4 cm 59.990 Ft
317019

Infrapanel üveg „SWG-RA 450”
• 450 W • fehér színben, termosztáttal 79.990 Ft
325126

1.

2.

44.990 Ft /db-tól

3.

4.

Fali hőmérséklet
szabályzó „RTA-S2”
• hőmérséklet beállítás: 5-30 C-ig
• mechanikus
• ki-be kapcsolóval ellátott
Vevőrendelésre!
205221

7.999 Ft /db

termosztáttal

24 25

termosztáttal
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Elektromos fűtőtestek

Elektromos konvektor
„HKW 2000/3/2G”
• 3 fűtési fokozat: 750/1250/2000 W
• termosztátos
• kis és közepes szobákba
275685

7.999 Ft /db

Meleghullámú konvektor
„HWH 2000/2/2 SLIM”
• 1000/2000 W      
• 2 fűtési fokozat 
• termosztátos       
• görgőkkel           
• 30×55×61,5 cm 
323924

19.990 Ft /db

Elektromos konvektor
„CH09T”
• 2000 W
• túlmelegedés elleni védelem     
321374

9.999 Ft /db

Konvektor „HGK 
1500/2/1 BASIC”
• 1500 W • elektromos • üveglapos
• termosztátos • falra is szerelhető            
• gyors és egyenletes felfűtés  
323928

18.990 Ft /db

Elektromos konvektor 
„FK 130/2000”
• 1000/2000 W
• termosztát szabályozás
• túlmelegedés elleni védelem
• fröccsenő víz elleni védelemmel
• szabadon álló, gurítható
324645

15.990 Ft /db

Elektromos fali 
konvektor „CNS”
• fémházas
• falra szerelhető
• beépített hőmérséklet- 
   szabályozóval
• 100 trend 1 kW 40.990 Ft
• 200 trend 2 kW 48.990 Ft
• 300 trend 3 kW 64.990 Ft
324892-94

40.990 Ft /db-tól

Elektromos konvektor „FK340”
• 3 fűtési fokozat: 750/1250/2000 W
• külön kapcsolható turbóventilátor funkcióval
• termosztátos
• túlmelegedés elleni védelemmel
• szabadon álló
324668

13.990 Ft /db

Üveglapos fűtőpanel 
„GH-20A”
• 2000 W 
• 2 fokozatú
•  állítható termosztát 

és túlmelegedés 
elleni védelem

315200

19.990 Ft /db

24 25

ideális allergiá-
soknak, nem 

kavarja fel a port

termosztáttal
és időzítővel
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Fűtés katalógus 2018

Olajradiátorok
• termosztátos
• 7-tagú „HOR 1500/7/1
Basic slim”
600/900/1500W
10.990 Ft
• 9-tagú „HOR 1500/9/1
Basic Slim”
800/1200/2000W
12.990 Ft
• 11-tagú „HOR 2000/11/1
Basic slim”
1000/1500/2500W
15.990 Ft
296191, 192, 193

10.990 Ft /db-tól

Ipari hősugárzók
•  HIH 2000/1/1 2000 W 

17.990 Ft
•  HIH 3000/2/1 3000 W 

26.990 Ft
• termosztát
•  használható: építőipar, mezőgazdaság, 

festő- és lakkozóipar
275682, 83

17.990 Ft /db-tól

Gördíthető gázkályha
„HGO 4200/2 BFT Pro”
• 2000/4200 W
• fűtőnyag: PB gáz
• piezo gyújtás
• 2 fűtési fokozat
316905

39.990 Ft /db

Gördíthető infrasugárzó
• 4,2 kW
• fűtőanyag: PB gáz
• piezo gyújtás, 30 mbar nyomás
Tájékoztató jellegű felvétel!
322325 , 322337

29.990 Ft /db

Olajradiátor
„HOR 1500/7/4 D”
• termosztátos
• 7 tagú
• időzítős
• LDC kijelzővel
•  felborulás 

elleni védelem
• fűtésfokozat: 3
306155

18.990 Ft /db

Olajradiátor
„HOR 2000/9/4 D
Prémium”
•termosztátos
• 9 tagú
• időzítős
• LCD-kijelzővel
•  felborulás 

elleni védelem
• fűtésfokozat: 3
316537

21.990 Ft /db

Olajradiátor „HOR 
2900/11/4 GZ Basic”
• 1000/1500/2500 W + 400 W
• termosztátos
• 11-tagú
• időzítős
• túlmelegedés 
   elleni védelem
296194

24.990 Ft /db

Olajradiátor
„FKOS 13”
• 1000/1500/2500 W
• termosztátos
• 13 tagú
•  automatikus kikapcsolás  

túlmelegedés vagy  
felborulás esetén 

295550

21.990 Ft /db

26 27

1500 W 2000 W
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Hősugárzók

Kültéri infra hősugárzó
„HIT/2000/2/2”
• 1000/2000 W
•  fröccsenő víz elleni védelem
• 60×205 cm
306158

42.990 Ft /db

Kültéri kvarc hősugárzó
„HQT 2000/3/2 Astro, 2in1”
• 2000 W
• felborulás elleni védelem
• állítható magasság
•  levehető fűtőfejek, 

külön-külön is 
bekapcsolhatók

• 2 m magas
286457

49.990 Ft /db

Kültéri infra hősugárzó
„HIT 2000/1/Q”
• 2000 W 
• fröccsenő víz elleni védelem
• falra is szerelhető • 84×110-180 cm
296091

21.990 Ft /db

Kültéri gázos hősugárzó 
11-13,5 kW
• max. 13,5 kW
• felborulás elleni védelem
• gáz nyomás: 50 mbar
321375

55.990 Ft /db

Hőlégbefúvók „HGH”
• gázos • inox • 700 mbar
• tömlővel és nyomásszabályozóval
• 10 kW 10000/3 420 m3 30.990 Ft
• 15 kW 15000/3 420 m3 33.990 Ft
• 30 kW 30000/4 R Inox 43.990 Ft
286598, 599, 316995

30.990 Ft /db-tól

Infra hősugárzó
„HIW 1800/1 F Basic”
• 1800 W
• falra szerelhető
296094

31.990 Ft /db

Kültéri gázos hősugárzó 
„HGT 13500/1”
• max. 11 KW
• piezo gyújtás
• felborulás 
   elleni védelem
• gáz nyomás: 
   50 mbar
• méret: 
   56,5×51,5×143 cm
323923

89.990 Ft /db

Kültéri rattanozott 
hősugárzó
• gázüzemű
• fütőteljesítmény 13 kW
• műrattan palacktartóval
• piezo elektromos gyújtószerkezettel
• borulás érzékelővel
• hővisszaverő tetővel
• 221×81,3 cm   
323385

99.990 Ft /db

26 27
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Vevőszolgálat: +36-80-32-32-32 • www.praktiker.hu • E-mail: info@praktiker hu
Nyitvatartás: Hétfő-Szombat: 8:00-20:00 • Vasárnap: 9:00-17:00

Debrecen  
Malompark, Füredi út 27.
Tel.: (52) 503-610

Szeged  
Budapesti út 3.
Tel.: (62) 551-020

Győr  
Szent Imre út 55.
Tel.: (96) 514-550

Kecskemét  
Kurucz tér 7.
Tel.: (76) 502-610

Nyíregyháza Orosi út 22-24.,
a 41-es út mellett
Tel.: (42) 501-920

Miskolc Pesti út 7., 
a 3-as út mellett
Tel.: (46) 561-000

Szombathely
Rozsnyó út 1.
Tel.: (94) 500-740 

A hulladékká vált elektromos (elektronikus) termék kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!
Az átvétellel kapcsolatos részletekről, az esetleges kivételekről áruházainkban és a honlapunkon www.praktikerwebshop.hu/jelmagyarazat tájékozódhat.

Budaörs Malomkô u. 3., 
az M1/M7 közös szakaszán
Tel.: (23) 445-550 

Zalaegerszeg
Balatoni út 10.
Tel.: (92) 597-700

Szolnok
Felsô Szandai rét 1/A
Tel.: (56) 520-900 

Kaposvár 
Füredi út 99.
Tel.: (82) 529-700

Békéscsaba 
Gyulai út 87.
Tel.: (66) 519-500

Székesfehérvár
Balatoni út 44-46.
Tel.: (22) 516-000

Budapest XV. Városkapu u. 5., 
M3 Fóti úti leágazása
Tel.: (1)-414-2050

Budapest 
IX. Mester u. 87.
Tel.: (1)-476-7000

Budapest 
III. Bécsi út 136.
Tel.: (1)-430-2200

Budapest  
IV. Váci út 60-62.
Tel.: (1) 398-8900

Vecsés  
Fô út 246-248.
Tel.: (29) 557-700

Pécs  
Makay István út 11.
Tel.: (72) 552-020

Esztergom  
Dobogókôi út 41.
Tel.: (33) 511-300

179.990 Ft /db

Kandalló „Saphir”
• max: 7,1 kW 
• füstcsőcsonk: 150/153 mm, felső
• fűthető légtér: max. 280 m3

• hatásfok: max. 81,1%
• 81×56,3×39,6 cm
325109
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