
3 SIDE 90/55 

Διαστάσεις σε/Dimensions in (mm)

Ονομαστική ισχύ/Rated heat power
Ισχύ εστίας/Combustion performance

12,3 kW
7,0-16,0 kW

Ø200
Απόδοση/Efficiency 76%
Έξοδος καυσαερίων/Flue outlet
Παροχή αέρα/Air inlet diameter Ø120
Κατανάλωση/Firewood consumption
Βάρος/Weight
Μέγιστο μήκος ξύλου/Maximum wood length

  4,2 kg/h
  168 kg
  50 cm

Επιφάνεια κάλυψης (m²)/Coverage area (m2)   80-110 m2
Εκπομπή μονοξειδίου στα 13% Ο2/Monoxide emission at 13% O2   0,10 %
Εγγύηση (έτη)/Warranty (years)   5
Διαστάσεις εξωτερικές (ΠxΒxΥ) 900x550x2670mm/External dimentions (WxDxH)
Διαστάσεις εσωτερικές (ΠxΒxΥ) 700x550x440mm/Internal dimentions (WxDxH)
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freestanding
Ένα τζάκι που είναι εύκολο στην εγκατάσταση και δεν χρειάζεται επιπλέον 
επένδυση. Διοχετεύει ομοιόμορφα και άμεσα τη θερμότητα στο χώρο. 
Διαθέτει μεγάλο χώρο καύσης και είναι σίγουρο πως θα είναι ο 
πρωταγωνιστής στη διακόσμηση του σπιτιού σας καθώς εκτός από 
κορυφαία απόδοση αποτελεί μία μοντέρνα και μίνιμαλ επιλογή για τον 
χώρο σας. 
A fireplace that is easy to install and does not require additional invest-
ment. It channels the heat evenly and directly into the room. It has a 
large combustion space and is sure to be the protagonist in the decora-
tion of your home as in addition to top performance it is a modern and 
minimal choice for your space.

• κρύσταλλο τριών τεμαχίων για μέγιστη απόλαυση της φωτιάς/ three-sided glass for          
maximum fire enjoyment
• θάλαμος χωρίς σχάρα/ chamber without grate
• θάλαμος καύσης επενδυμένος με πυρίμαχες πλάκες Thermomax αντοχής 1800ºC/ 
combustion chamber lined with 1800ºC Thermomax refractory plates
• ρύθμιση πρωτογενούς και δευτερογενούς αέρα εισαγωγής, με ένα μόνο μοχλό/ 
adjustment of primary and secondary intake air, with a single lever
• ειδικό σύστημα καθυστέρησης καυσαερίων από πυράντοχη πλάκα βερμικουλίτη/ 
special exhaust system from fire-resistant vermiculite plate
• κεντρική παροχή αέρα/ central air intake
• συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 13 229, 2015/1186, EcoDesign2022/ 
complies with the following standards: EN 13 229, 2015/1186, EcoDesign2022
• μηχανική ρύθμιση καυσαερίων/ mechanical exhaust regulation
• αεροκουρτίνα σε όλες τις επιφάνειες των κρυστάλλων και σε όλη την επιφάνεια της 
βάσης στο χώρο καύσης διοχετεύοντας αέρα/ air curtain on all surfaces of the crystals 
and on the entire surface of the base in the combustion space, channeling air


