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Pondelok - Piatok 8:00 - 17:00 h | Sobota 8:00 - 12:00 h
Obj. č. 25251

NOVINKY

kachle
MODENA
s boxom na drevo,

oceľ čierna, rovné presklenie
Energetická trieda: A+
Menovitý výkon: 9,76 kW
Účinnosť: 82 %
Vývod dymovodu: horný
Dymovod: � 150 mm
Palivo: drevo, drevené brikety
Hmotnosť: 118 kg
Rozmery v/š/h: 860x563x453 mm

699�

82
Obj. č. 25251

kachle
TOLEDO
s boxom na drevo,

oceľ čierna, rovné presklenie
Energetická trieda: A+
Menovitý výkon: 7 kW
Účinnosť: 83 %
Vývod dymovodu: horný
Dymovod: � 150 mm
Palivo: drevo, drevené brikety
Hmotnosť: 80 kg
Rozmery v/š/h: 920x464x400 mm
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Obj. č. 24570

kachle
SPECTRA K

oceľ čierna,
rovné presklenie

Energetická trieda: A+
Menovitý výkon: 9,15 kW
Účinnosť: 83 %
Vývod dymovodu: horný
Dymovod: � 150 mm
Palivo: drevo, drevené brikety
Hmotnosť: 120 kg
Rozmery v/š/h: 1133x540x518 mm

83

Obj. č. 24571

kachle
DELUXE

oceľ čierna / kachlica béžová,
rovné presklenie

537�

412�

Energetická trieda: A+
Menovitý výkon: 11,9 kW
Účinnosť: 83 %
Vývod dymovodu: horný
Dymovod: � 150 mm
Palivo: drevo, drevené brikety
Hmotnosť: 87 kg
Rozmery v/š/h: 913x484x495 mm

388�

83

Plnokeramické kachle

VINTAGE TOP
Vintage

Obj. č. 24620

oceľ čierna | keramika srnčia hnedá
rovné presklenie

Menovitý výkon: 8 kW
Energetická trieda: A
Účinnosť: 79 %
Vývod dymovodu: horný

Obj. č. 24622

čierna | keramika tmavá gaštanová
rovné presklenie

Obj. č. 24621

oceľ čierna | keramika lesklá biela
rovné presklenie

Dymovod: � 150 mm
Palivo: drevo, drevené brikety
Hmotnosť: 133 kg
Rozmery v/š/h: 1100x761x534 mm

Obj. č. 24623

čierna | keramika smotanová
rovné presklenie

949�

Obj. č. 24624

oceľ čierna | keramika tmavá zelená
rovné presklenie
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Obj. č. 24820

Obj. č. 24800

kachle
URANUS

sporák
TITAN
pravý, liatina antracitová,

economy

liatinová varná platňa

liatina antracitová,
rovné presklenie

Regulovateľný výkon: 6 - 8 kW
Energetická trieda: A
Nominálny výkon: 7 kW
Výhrevnosť: 165 m3
Účinnosť: 76 %
Vývod dymovodu: horný, zadný
Dymovod: � 120 mm
Prívod vzduchu CPV: � 80 mm
Palivo: drevo
Hmotnosť: 135 kg
Rozmery v/š/h: 830x810x540 mm

1 199�

796�
Obj. č. 24803

kachle
COMET
liatina antracitová, rovné

rovné presklenie,
predné a bočné prikladanie

847�

presklenie, predné a bočné
prikladanie

1 210�

Obj. č. 24805

Regulovateľný výkon: 6 - 12 kW
Energetická trieda: A+
Nominálny výkon: 8 kW
Výhrevnosť: 210 m3
Účinnosť: 80,7 %
Vývod dymovodu: horný
Dymovod: � 150 mm
Prívod vzduchu CPV: � 100 mm
Palivo: drevo
Hmotnosť: 167 kg
Rozmery v/š/h: 920x675x550 mm

Obj. č. 24806

kachle
SATURN
liatina antracitová,

kachle
NEPTUNE
liatina antracitová,

rovné presklenie

rovné presklenie

Regulovateľný výkon: 3 - 7 kW
Energetická trieda: A+
Nominálny výkon: 6 kW
Výhrevnosť: 160 m3
Účinnosť: 80,4 %
Vývod dymovodu: horný
Dymovod: � 120 mm
Prívod vzduchu CPV: � 80 mm
Palivo: drevo
Hmotnosť: 81 kg
Rozmery v/š/h: 715x440x430 mm

665�

Regulovateľný výkon: 6 - 8 kW
Energetická trieda: A+
Nominálny výkon: 7 kW
Výhrevnosť: 180 m3
Účinnosť: 80,2 %
Vývod dymovodu: horný
Dymovod: � 150 mm
Prívod vzduchu CPV: � 100 mm
Palivo: drevo
Hmotnosť: 123 kg
Rozmery v/š/h: 780x640x400 mm

Obj. č. 24804

kachle
URANUS
liatina antracitová,

Regulovateľný výkon: 6 - 8 kW
Energetická trieda: A+
Nominálny výkon: 7 kW
Výhrevnosť: 180 m3
Účinnosť: 80,2 %
Vývod dymovodu: horný
Dymovod: � 150 mm
Prívod vzduchu CPV: � 100 mm
Palivo: drevo
Hmotnosť: 119 kg
Rozmery v/š/h: 780x640x400 mm

Made in Germany

Regulovateľný výkon: 6 - 8 kW
Energetická trieda: A+
Nominálny výkon: 7 kW
Výhrevnosť: 180 m3
Účinnosť: 80,8 %
Vývod dymovodu: horný
Dymovod: � 150 mm
Prívod vzduchu CPV: � 100 mm
Palivo: drevo
Hmotnosť: 172 kg
Rozmery v/š/h: 870x710x490 mm

1 129�

Hadica - flexibilná neizolovaná hliníková

Reflex

malá - Obj.č. 10954
veľká - Obj.č. 10955

Flexibilná hliníková hadica vyrábaná pre účely
rozvodov teplého vzduchu od krbu do ďalších
miestností v dĺžke 2,7 alebo 5 bm, naťahovacia,
neizolovaná s odolnosťou do 250 °C.

Žiaruvzdorné steny so stojanom

Sú vhodné pre použitie ako izolačné
zábrany medzi kachle a nábytok,
sporák, kuchynskú linku, alebo ako
izolačno-reflexnéplochyzaradiátor
ústredného kúrenia. Sú vyrábané
orámovaním polyetylénovej peny
s objemovou štruktúrou polymérov
s dvomi reflexnými povrchmi hliníkovej fólie a vložené do profilov
z pozinkovaného plechu. Sú určené
k ochrane okolia od tepelných
zdrojov, pred sálavým teplom
do výšky 100 °C na jeho povrchu.
Spoľahlivo odizolujú predmety
v blízkosti tepelného zdroja
a odrážajú nežiaduce teplo späť
do voľného priestoru.
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HADICA Ø 80 mm

Obj.č. 13305 (3 m bal.)
Obj.č. 13306 (5 m bal.)

1,89 €; 2,00 € / bm
HADICA Ø 100 mm

Obj.č. 24295 (2,7 m bal.)
Obj.č. 24296 (5 m bal.)

1

1,96 €; 1,74 € / bm
HADICA Ø 125 mm

Obj.č. 24297 (2,7 m bal.)
Obj.č. 24298 (5 m bal.)

2,26 €; 2,02 € / bm

HADICA Ø 150 mm

Rozmery š/v/h: 740/610/180
mm

27,70 €

HADICA Ø 160 mm

Obj.č. 24299 (2,7 m bal.)
Obj.č. 24300 (5 m bal.)

Obj.č. 24301 (2,7 m bal.)
Obj.č. 24302 (5 m bal.)

2

2,89 €; 2,6 € / bm

2,63 €; 2,34 € / bm

Obj.č. 15023

Rozmery š/v/h: 920/610/180
mm

30,20 €

Obj.č. 15022

Čistič komína - chemické poleno

Podpalovač - na báze drevených vlákien

Čistič komína redukuje množstvo dechtu vo vašom komíne
a v dymovodoch v priebehu kúrenia. Znižuje riziko vyhorenia
spalín v týchto miestach a zvyšuje účinnosť prenosu tepla
do dymovodu, komína a stabilizuje ťahové podmienky.
Pravidelné čistenie šetrí energiu aj životné prostredie. Čistič
obsahuje 80% pilín, nerastné soli a menej ako 2,5% síranu
meďnatého.

100% ekologický bezzápachový pevný podpaľovač na báze drevených
vlákien, vhodný hlavne pre milovníkov grilovania, ktorí si radi vychutnajú
jedlo bez nepríjemného petrolejového zápachu, obsahuje 32 kociek.
Vhodný pre všetky druhy ohnísk, dlhý čas horenia.

12,44 €

EXTRA
ÚČINNÝ
1,34 €

Obj.č. 25272

Vysávač na popol
s motorom 18 l,
1200 W

Obj.č. 21236

Magnetický
teplomer ZOP

53.00 €

7.49 €
Žiaruvzdorná šnúra
DORTECH

21.06.071.0

Obj.č. 21233

čadičová, s lepidlom, ø8 mm,
dĺžka 2.5 m

Ventilátor termoelektrický
230m3/hod., nikel, 4-čepele,
tvar I
91.39 €
Obj.č. 22248
Obj.č. 23605 - ø6 mm

Ventilátor termoelektrický
230m3/hod., čierna, 4-čepele,
tvar I

5,47 €
Obj.č. 23606 - ø8 mm

6,29 €
Obj.č. 23607 - ø10 mm

8,00 €
Obj.č. 23608 - ø12 mm

85.56 €

0,5l - Obj.č. 13378
1 l - Obj.č. 13379
Čistič skla s rozprašovačom, Váš pomocník
v domácnosti. Výrobok je ideálny na čistenie
skla, zadymených častí krbov a kachlí, grilov,
záhradných krbov, rúr na pečenie.

8,98 €

Objem: 0,5 litra

5,85 €

Objem: 1 liter

7,00 €

V ponuke šamotové tehly, tvarovky, lepidlá, rúry, redukcie,
prechodky aj veľa ďalšieho tovaru a príslušenstva.

www.nabytok-tilia.sk

