PIECE ENBRA

są wyjątkowe…

Piece ENBRA

słońce Państwa domu…

Olymp kapliczka jasny+ciemny holand

Olymp kapliczka / brązowa

Olymp diana/ zielony

Olymp kapliczka /bordo

Olymp kapliczka / zielony

Piece kaflowe Enbra są źródłem
przyjemnego ciepła, które swoim
działaniem i właściwościami
przypomina promienie słońca. Płonący
ogień, jego blask i temperatura tworzą
przyjemną atmosferę i romantyczny
nastrój. Cieszcie się Państwo
wyjątkowymi chwilami spędzonymi
w cieple pieca Enbra.

Piece ENBRA

ogrzewanie promieniowaniem
i konwekcją…

Afrodita ramka/sahara

Afrodita mima/cotto

Wyjątkowe konstrukcyjne i techniczne
rozwiązanie - przysłona regulacyjna
(wzór użytkowy zastrzeżony), steruje
podwójnym systemem wysyłania ciepła
z pieca do otoczenia.
Ogrzewanie konwekcyjne – otwarta
przysłona – gorące powietrze wypływając
z pieca cyrkuluje w pomieszczeniu,
rozprowadza ciepło i przekazuje je
ścianom, przedmiotom... Wadami takiego
ogrzewania są: zbieranie się ciepłego
powietrza pod stropem , chłód przy
podłodze, ruch kurzu i niska wilgotność
powietrza, wyższe zużycie paliwa

Afrodita mima/bordo

Afrodita
kapliczka / zielona

Afrodita kapliczka/
jasny+ciemny holand

Ogrzewanie promiennikowe –

Nymfa mini gładka/tabak

Nymfa mini

Nymfa mini

kapliczka/brązowa

kapliczka/jasny holand

Nymfa mini

Nymfa mini

gładka /cotto

gładka /zielona

zamknięta przysłona – zwiększa się
temperatura pieca , który wytwarza
promieniowanie podczerwone
i przesyła energię ścianom,
przedmiotom, osobom.... Przy
podobnym komforcie cieplnym
temperatura pomieszczenia może być
niższa (wyższa wilgotność powietrza)
i równomierniej rozłożona. Ciepło
z promieniowania jest naturalne
(słońce), bardzo przyjemne, nastrojowe
i przypomina prawdziwe „domowe
ognisko“. Połączenie tych całkiem
różnych rodzajów ogrzewania
w jednym produkcie daje piecom
ENBRA szczególną wartość użytkową.

Piece ENBRA
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doskonała technologia...

Bes MK miodowy

Bes MK zielony

E1U - przekrój wkładu

Afrodita mini

Afrodita mini

kapliczka/zielona

kapliczka/brązowa

Tradycja z 1922 roku połączona
z najnowszą wiedzą technologiczną,
pozwoliła stworzyć piece z doskonałym
systemem regulacji dopływu powietrza,
opływu szyby i odprowadzenia ciepła.
Piece ENBRA osiągają sprawność
80% - jedną z nawyższych na rynku.
W porównaniu ze zwykłymi piecami
osiągają oszczędność paliwa
o ponad 30%. Przy średnim poziomie
użytkowania oznacza to zwrot ceny
pieca w ciągu 5 lat.

Piece ENBBRA

jakość jest gwarancją...
Do produkcji wkładu paleniska używana
jest specjalna, kotłowa, żaroodporna
blacha grubości 4 mm. Ten wyjątkowy
materiał umożliwia udzielenie
pięcioletniej gwarancji i zapewnia
użytkowanie pieca przez wiele, wiele lat.
Najlepsze kafle i doskonałe palenisko
tworzą z pieca Enbra wyrób najwyższej
jakości.
Na piece z wymiennikiem wodnym
obowiązuje dwuletnia gwarancja.

Zeus diana/

Zeus diana/

mima tabak

nierdzewny +picasso

Wyróżnienia naszej techniki i technologii:

„Złoty medal“ na targach SHK Brno 2006
„Złota plakieta“ na targach Coneco 2006 Bratislava
„Wyróżnienie“ na targach Aquatherm 2005 Praha
„Wyróżnienie“ na targach Aquatherm 2002 Praha

Busta

Orfeus MK żółta + szara

Prometheus

Piece ENBRA

z wymiennikiem wodnym...

Herkules diana/mima

Herkules kapliczka/

Herkules diana/tabak

Typ/z wymiennikiem

Wydajność

Wydajność
wymiennika

jasny+ciemny holand

jasny+ciemny holand

Olymp kapliczka/zielona

Afrodita kapliczka/ brązowa

Wymiary

Waga

Średnica komina

Afrodita mini

5 - 8 kW

1340/620/420 mm

200 kg

150 mm

Nymfa mini

5 - 8 kW

1180/620/420 mm

180 kg

150 mm

Bes MK

5 - 8 kW

1400/590/590 mm

150 kg

150 mm

Zeus

7 - 11 kW

1250/730/470 mm

230 kg

150 mm

Orfeus MK

7 - 11 kW

1850/730/470 mm

230 kg

150 mm

Gama

7 - 11 kW

1020/850/500 mm

120 kg

150 mm

Busta

7 - 11 kW

1200/520/460 mm

120 kg

150 mm

Prometheus

5 - 8 kW

2180/560/400 mm

120 kg

150 mm

Zefýr

7 - 11 kW

1200/520/460 mm

120 kg

150 mm

Olymp/z wymiennikiem

7 - 11 kW

4 - 6 kW

1630/730/470 mm

250/268 kg

150 mm

Afrodita/z wymiennikiem

7 - 11 kW

4 - 6 kW

1365/730/470 mm

230/248 kg

150 mm

Herkules/z wymiennikiem

11 - 17 kW

7 - 11 kW

1340/730/750 mm

360/378 kg

150 mm

Pod klasycznym kształtem kryje
się nowoczesny, wysoko wydajny
wymiennik wodny. W piecu Olymp i
Afrodita o maksymalnej wydajności
4/6 kW , w piecu Herkules 7/11 kW.
W niskoenergetycznych budynkach taka
moc pozwala na zastosowanie pieca
Enbra jako głównego źródła ciepła. Piece
ENBRA są znakomite także w układach
ze zbiornikiem akumulacyjnym
i systemem solarnym – paląc w piecu
można magazynować ciepło na później
a wiosną i jesienią piec wspomaga
system solarny , który latem pracuje na
ogrzanie ciepłej wody użytkowej, może
też podgrzać basen.

Piece ENBRA
są piękne...

Piece kaflowe są pięknym elementem
naszych domów już od stuleci.
Tradycja łączy się z ponadczasowym
wzornictwem, i daje piecom kaflowym
wyjątkowy i oryginalny wygląd.
Najwyższa jakość kafli i możność wyboru
barwy według wzornika, zapewniają
każdemu możliwość stworzenia
własnego, niepowtarzalnego wzoru.

Piece Enbra
Kerko 512
(sahara)

Kerko 501
(jasny
holand)

Kerko 503
(ciemny
holand)

Kerko 900
(cotto)

Kerko 302
(picasso)

Kerko 711
(nierdzewny
błyszczący)

Kerko 301
(bordo)

Kerko 608
(brązowa)

Kerko 406
(zielona)

Kerko 621
(tabak)

Kerko 619
(terra)

Š 25
(śmietankowa)

Š 17
(tabaco)

Š 14
(cotto)

Š 27
(wiśniowa)

Š 19
(zielona)

MK 24
(szara efekt)

MK 35
(reif)

MK 07
(miodowa)

MK 03
(butelkowa
zieleń)

troskliwie i z miłością…
Wymagania i specyfikę produkcji
piecy kaflowych może spełnić
jedynie dokładna i staranna ręczna
produkcja.

Standartowe wykonanie piecy kaflowych:
Bes MK - zielona, miodowy
Orfeus MK - żółta + szara
Afrodita mini - kapliczka zielona, brązowa
Zeus - diana/nierdzewny +picasso, diana/mima tabak + havana
Olymp - kapliczka zielona, brązowa, bordo, jasny holand, jasny+ciemny holand, diana zielona, brązowa
Afrodita - kapliczka zielona, brązowa, jasny holand, jasny+ciemny holand, mima bordo, cotto, ramka brązowa, sahara
Nymfa mini - kapliczka zielona, brązowa, jasny+ciemny holand, butelkowa zieleń, wiśniowa, cotto + śmietankowa, cotto, tabak
Herkules, Herkules z wymiennikiem - kapliczka jasny+ciemny holand, diana/mima jasny+ciemny holand, diana/tabak
Olymp z wymiennikiem- kapliczka zielona, brązowa, jasny holand, jasny+ciemny holand, diana zielona,
Afrodita z wymiennikiem - kapliczka zielona, brązowa, jasny+ciemny holand, ramka brązowa, sahara

Wasz dostawca:

ENBRA Polska Sp. z o.o.
ul. Dojazdova 4
30-323 Krakow
Polsko
tel.: 0048 122 693 944
fax: 0048 122 693 945
biuro@enbra.pl
www.enbra.pl

Olymp kapliczka/zielona

Wsparcie marketingowe eksportu na rynki wschodnie. Remont i wyposażenie branżowego ośrodka
szkoleniowego Slavkov.
Projekty te są współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
oraz przez Ministerstwo Przemysłu Republiki Czeskiej.
Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Socjalny oraz przez budżet
Republiki Czeskiej za pośrednictwem Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

