
CUBO 700
CUBO 800 

KASETY 
KOMINKOWE 



Dołącz do grona tych,
którzy wybrali dobrze.

Kasety kominkowe CUBO to idealny wybór dla instalacji, które wykorzystują istniejące już paleniska 
otwarte. W tym celu, w konstrukcji kasety kluczowy jest niewielki gabaryt oraz możliwość montażu 
wylotu spalin od środka komory spalania. Jednocześnie w modelach CUBO maksymalnie wyko-
rzystano drzwi frontowe i ich nowoczesne przeszklenie. Inną zaletą modelu CUBO jest prze-
widziana możliwość wymuszania obiegu powietrza wokół kasety (funkcja chłodząca) oraz wzmocnie-
nie efektu grzewczego w pomieszczeniu.

Instalacja kasety CUBO z wykorzystaniem niepalnych materiałów pozwala istotnie zmniejszyć 
rozmiar obudowy, a wbudowana opcja podpięcia systemu dystrybucji gorącego powietrza pozwa-
la skutecznie ogrzewać sąsiadujące pomieszczenia. Kaseta CUBO przystosowana jest do pracy przy 
obciążeniu grzewczym od 4 kW co czyni ją idealnym wyborem do domów energooszczędnych. 

Hitze to nowoczesna marka ekologicznych wkładów kominkowych oraz pieców wolnostojących. Od 
ponad 20 lat specjalizujemy się w urządzeniach opalanych drewnem. Nasza siedziba jak 
i całość produkcji znajdują się w Polsce, jednak naszych przedstawicieli znajdziecie obecnie w po-
nad 35 krajach Europy, Afryki oraz Azji.

Dynamiczny rozwój w ciągu ostatnich 5 lat ugruntował naszą pozycję w segmencie produktów 
o podwyższonej jakości przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

ZAKRES MOCY REGULOWANEJ4 kW 10 kW

2
modeleCUBO SYSTEM KASET



Wylot spalin montowany od środka komory spalania 
ø 150 mm pozwala na instalacje w istniejących 
paleniskach otwartych.

Masywna i trwała komora 
spalania wykonana 

z Akuceramu istotnie wpływa 
na ekologię spalania drewna.

Automatyczny zespół 
wentylatorów zapewnia 
obieg ciepłego powietrza 

w pomieszczeniu*.

Pogłębione bezrusztowe 
palenisko to bezpieczeństwo 
i możliwość większych 
załadunków drewna.

Dolot powietrza ø100 mm (montowany 
z tyłu lub od spodu). 

Wbudowana możliwość podłączenia kasety  do systemu 
dystrybucji gorącego powietrza  (2 x ø100 mm).

Nowy system 
doprowadzenia 
i obiegu powietrza 
to kompleksowe rozwiązanie 
gwarantujące ekologiczne 
spalanie drewna oraz piękną 
czystą wizję ognia.

Nowy design drzwi 
z minimalistyczną 

elegancką szybą Decor.

Intuicyjna kontrola nad 
spalaniem jedną dźwignią 

przepustnicy.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

*opcjonalnie, zapytaj Sprzedawcę.
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CUBO 700 CUBO 800
Moc nominalna kW 8 8

Zakres obciążenia grzewczego kW 4-10 4-10

Sprawność cieplna % 85 85

Emisja CO (przy 13%O2) g/m3 0,891 1,206

Emisja CO (przy 13%O2) (%) % 0,0713 0,0965

Emisja pyłków (przy 13%O2) g/m3 0,023 0,025

Średnie zużycie paliwa kg/h 2,4 2,2

Wymiary szyby mm 640x481 740x481

Wymiary zewnętrzne mm 700x540x470 800x540x470

Średnica czopucha mm 150 150

Średnica dolotu mm 100 100

Maksymalna długość polan mm 350 400

Masa wkładu kg 114 127

Temperatura spalin °C 170 158

Wsp. Efektywności 113,2 113,2

Klasa energetyczna A+ A+

WYMIARY MONTAŻOWE 

Zmiana kierunku otwierania drzwiczek możliwa jedynie na etapie składania zamówienia.

CUBO 700

 PARAMETRY 

CUBO 800



ZALETY KASET CUBO

Opcjonalne trzy sposoby 
doprowadzenia powietrza:
• dolot powietrza z zewnątrz od spodu,
• dolot powietrza z zewnątrz od tyłu,
• zaciąganie powietrza z pomieszczenia 

bez podpięcia dolotu.

Korzyści z zastosowania 
zespołu wentylatorów:
• zwiększenie ilości wypromieniowanego 

ciepła do pomieszczenia,
• efektywniejsze rozprowadzanie gorące-

go powietrza po pomieszczeniu,
• lepsze chłodzenie kasety.

Intuicyjna regulacja podczas palenia:
• pojedynczy regulator przepustnicy ste-

ruje powietrzem pierwotnym dostają-
cym się z otworów wewnątrz kasety. 

• powietrze dostające się kurtyną powietrz-
ną jest ustawione na stałe w celu zagwa-
rantowania perfekcyjnie czystej szyby. 

Udogodnienia dla użytkownika:
• zespół wentylatorów załącza i wyłącza 

się samoczynnie,
• wentylatory są estetycznie ukryte za 

maskownicą oraz drzwiami kasety,
• cicha praca kasety nie zakłóca odbioru 

naturalnego ognia.

Współpraca z System Dystrybucji 
Gorącego Powietrza:
• dodatkowe króćce przyłączeniowe 

pozwalają na rozprowadzenie ciepła do 
innych pomieszczeń.

• innowacyjna osłona dodatkowa zwięk-
sza efektywność tego rodzaju instalacji.

Projektując kasetę CUBO zadbano o:
• pogłębione palenisko dla wygodnych 

załadunków i utrzymania czystości.   
• maksymalne powiększenie przeszklenia 

uwydatniającego wizję ognia w palenisku,
• elegancki czarny nadruk na szybie 

pozwalający wkomponować kasetę 
w nowoczesne wnętrza domów,

OPCJE DODATKOWE

INOX VENT INOX VENT
PORTAL

BLACK VENT BLACK VENT
PORTAL

Wymienne klamkiMaskownice Przyłącza DGP

FAL CU 70
FAL CU 80

WBN-03

Biowkładka Czarny Akuceram

BCU700-B
BCU800-B

DGP-CU



HITZE_Natural_Heating HITZE Natural Heating HITZE Natural Heating

Kolory RAL przedstawione na wizualizacjach produktów mają charakter wyłącznie poglądowy
i mogą się nieznacznie różnić odcieniem od rzeczywistego koloru. 

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w parametrach technicznych, wyposażeniu i specyfikacji
oferowanych produktów. Informacje umieszczone w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy
i nie stanowią oferty  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Biuro:
Gdyńska 32
26-600 Radom
Polska

STALKO 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa (dawniej HITZE sp. z o.o.) 
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa, Polska

NIP 9482603545
REGON 361379132
KRS / Reg. No. 0000836475

+48 48 380 18 98
+48 800 88 00 30

handlowy@hitze.pl
export@hitze.pl

www.hitze.pl


