START:
Królewskie Piece Kaflowe – niegdyś spotykane, tylko w skandynawskich pałacach i zamkach.
Nieskazitelne piękno, wiekowa tradycja oraz najnowsza technologia grzewcza w niepowtarzalnej
odsłonie.
O nas:
Kakkelovnsmakeriet.pl jest oficjalnym i jedynym dystrybutorem Królewskich Piecy Kaflowych,
marki „HOFF”, na terenie Polski.
Nasze piece to norweska najnowsza technologia grzewcza, połączona z wiekową tradycją zduńską,
ujęta w najpiękniejszej formie.
Kakkelovnsmakeriet.pl to również importer i restaurator zabytkowych, skandynawskich piecy
żeliwnych.
Oferta:
Królewskie Piece Kaflowe
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Przykład:
Karl Johan
Piec kaflowy Karl Johan jest flagowym produktem marki HOFF, został zaprojektowany i
opracowany w Norwegii przez Kakkelovnsmakeriet AS – firmę z prawie półwieczną tradycją
budowy akumulacyjnych piecy kaflowych oraz renowacji i odbudowy tych zabytkowych.
Piec Karl Johan wykorzystuje tradycyjny system 5-kanałowy w korpusie akumulacyjnym, którego
jednym z głównych składników jest oliwin z Ålesund.
Wykonany korpus to innowacja technologiczna jaka wprowadza marka HOFF.
Inni podwykonawcy to szwedzcy producenci o wielowiekowych tradycjach, uczestniczący w
wykonaniu elementów pieca.
Piece HOFF łączą skandynawską tradycję rzemiosła zduńskiego z nowoczesną technologią
grzewczą, wykorzystują akumulacje i konwekcje cieplną; niezwykle wysoka wydajność oraz
przebieg procesu spalania są przyjazne środowisku, wszystkie te aspekty łączą się, w pięknym
Królewskim Piecu Kaflowym.

Notatka produktu:
Standardowa wersja Karl Johan:
–

ręcznie wykonana antyczna biała glazura
- mosiężne drzwi i okucia
- duża komora spalania z panoramicznymi szklanymi drzwiami
- wysokość 2350 mm
- średnica: podstawa 770 mm, komora spalania 720 mm, górna część korpusu 660 mm
- waga 1200 kg
- wydajność 93%
- moc znamionowa 5kW
- dystans od materiałów łatwopalnych: 50 mm
- zatwierdzone zgodnie certyfikatem EN15250: 2007, znak CE
Opcje dodatkowe
- dodatkowy rząd kafli: dolny cokół, komora spalania lub w górnej części
- kafle z tyłu (montaż na prostej ścianie)
- tradycyjny uchwyt
- drzwi, rama i detale: niklowane, czarne itp.
- bez przednich drzwi
- grawerowane zdobienia na drzwiach, ramie, detalach
- płyty przed piec z metalu lub szkła
- ręcznie malowane dekoracje (ornamenty, obrazki, zdobienia złotem i srebrem)
- kolor ceramiki do wyboru

Zabytkowe Piece Żeliwne
Za pośrednictwem naszej strony kakkelovnsmakeriet.eu, mogą państwo obejrzeć, jak również
zamówić skandynawskie zabytkowe piece żeliwne, które zachwycają bogactwem unikatowej
stylistyki.
Przykład:
(zdjęcie Pieca oraz opis)

