JAKOŚĆ

PREMIUM
mamy w standardzie.

Elegance
SYSTEM PREMIUM

ARDENTE 68x43

ARDENTE 68x53

ARDENTE 90x41

ARDENTE 105x43

ARDENTE 120x43

4 modele:
S G DSS DGS

4 modele:
S G DSS DGS

4 modele:
S G DSS DGS

2 modele:
G DGS

2 modele:
G DGS

STYL

KOMFORT

Postawiliśmy na nowe wykończenie frontów dekorem ELEGANCE
wpisując się w gust klientów doceniających minimalistyczną elegancję. Modele dwustronne DUO są oceniane przez architektów jako
najsilniejszy trend obecny w projektach nowoczesnych domów.

Masywny trzy częściowy ruszt EASY CLEAN umieszczony jest w stalowej ramce na zawiasach, dzięki czemu nie wymaga wyjmowania podczas opróżniania pojemnika na popiół.

EKONOMIA

EKOLOGIA

Komora SIZE+ pozwala na rzadsze i większe załadunki polanami
o długości nawet do 50 cm przy jednoczesnej oszczędności zużycia
drewna.

Wprowadzamy nowe rozwiązania technologiczne i ciągle ulepszamy
nasze produkty aby były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Linia
spełnia wymogi unijnej Dyrektywy ECODESIGN oraz niemieckiej normy
BImSchV 2.

ARDENTE

SYSTEM PREMIUM | Wkłady kominkowe powietrzne | 16 modeli

Jakość życia to małe przyjemności.
To poczucie komfortu na co dzień.
To radość z czasu jaki mamy.

Zeskanuj kod QR
i dowiedz się więcej
o linii wkładów
powietrznych ARDENTE

Chęć zapewnienia wyjątkowej jakości od początku wyznaczała koncepcje i rozwiązania techniczne wkładów kominkowych z linii ARDENTE. Właśnie dlatego stanowią one idealny wybór dla osób oczekujących więcej od przedmiotów,
które tworzą domowe wnętrze.
Jakość w produkcji to filozofia tworzenia produktów, które dają satysfakcję z użytkowania. Dlatego prowadzimy rygorystyczną selekcję surowców i materiałów tworzących nasze kominki. Wygodne palenie oraz serwis i utrzymanie
czystości w kominku gwarantują wieloletnie zadowolenie z dobrze podjętej decyzji. Jesteśmy pewni, że docenisz
„małe wielkie” zmiany, jakie wdrożyliśmy w modelach ARDENTE - naszego SYSTEMU PREMIUM.

STANDARD - S

GILOTYNA - G

DWUSTRONNY
STANDARD / STANDARD - DSS

DWUSTRONNY
GILOTYNA / STANDARD - DGS

KONCEPCJA UŻYTKOWA
Linia ARDENTE to specjalna selekcja najpopularniejszych wymiarów przeszklenia oraz efekt prac nad optymalizacją
mocy grzewczych naszych palenisk. Prowadząc restrykcyjne testy emisyjne zwracaliśmy uwagę na ekologię, przejawiającą się także w obniżeniu nominalnego zużycia drewna.

6 kW

28,5 kW

zakres mocy regulowanej

SZEROKOŚĆ PRZESZKLENIA

68 cm

90 cm

105 cm

120 cm

Modele ARDENTE pozwalają na elastyczne użytkowanie: od typowo dekoracyjnego po stałe ogrzewanie pomieszczeń nawet o znacznej kubaturze. Jednocześnie jesteśmy dumni z tego, że stworzyliśmy jedną z największych
ofert nowoczesnych i designerskich wkładów do zabudowy dwustronnej (DUO).

UŻYTKOWANIE DEKORACYJNE:

UŻYTKOWANIE GRZEWCZE:

WYBÓR ARCHITEKTÓW jako innowacyjny
sposób łączenia i dzielenia przestrzeni
mieszkalnej,

SZYBSZE ROZPALANIE na powiększonym
żeliwnym ruszcie z możliwością stosowania
polan nawet do 50 cm długości,

REDUKCJA EFEKTU PRZEGRZANIA
POMIESZCZENIA dzięki niskim zakresom
regulowanej mocy oraz opcjonalnymi
dodatkowymi szybami wewnętrznymi,

Rzadsze dokładanie drewna ze względu na
możliwość WIĘKSZYCH ZAŁADUNKÓW,

PERSONALIZACJA wielkości zabudowy
poprzez wybór jednego z 4 rozmiarów,
LUKSUSOWA PANORAMICZNA WIZJA
OGNIA w większych modelach,
URZEKAJĄCA MINIMALISTYCZNA
STYLISTYKA DRZWI idealna do wnętrz
o podwyższonym standardzie wykończenia:
eleganckich, glamour, skandynawskich,
loftowych czy minimalistycznych,
MOŻLIWOŚĆ ZASTĄPIENIA RUSZTU
bezobsługową biowkładką.

OBNIŻONE ZUŻYCIE DREWNA dzięki
wdrożeniu centralnego systemu dopalania
spalin TURBO BURN oraz wielokanałowej
regulacji wewnętrznego obiegu powietrza,
WYDŁUŻENIE OKRESU ODDAWANIA
CIEPŁA poprzez zwiększenie stalowej
masy wkładu średnio o 30%*,
Uchylny ruszt EASY CLEAN oraz
powiększony popielnik to wygoda i redukcja
częstotliwości sprzątania paleniska,
Bezpieczna w użyciu WENTYLOWANA
KLAMKA.
* W porównaniu do odpowiadających modeli z linii Albero.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
Gilotyna proLIFT
wyciszona, wzmocniona pełnym kołem,
z dostępem serwisowym i szczelnym
dociskiem zapewniającym bezpieczeństwo.
2 rodzaje dostępów serwisowych
w zależności od wielkości wkładu.

Stalowe Opłomki
od 3 do 6 w zależności od modelu,
zwiększają obszar akumulacji
i wymiany ciepła.

System czystej szyby DUO
z kierownicami i kurtynami
powietrza także w wersji dwustronnej.
Stalowe drzwi
wykonane ze specjalnego profilu
gwarantującego sztywność i wytrzymałość
na wysoką temperaturę.

Masywny stalowy korpus
30% większa waga*
Kluczowe elementy z wysokogatunkowej
blachy kotłowej P265GH o grubości 5 mm
Żeliwny czopuch 360º
ułatwiający podłączenie do komina,
ustandaryzowana średnica ø200 mm
dla całej linii.
Dwa masywne deflektory
z betonu ceramicznego
wydłużające czas i zwiększające
temperaturę dopalania spalin.

Dopalacz centralny TURBO BURN
umiejscowiony został bezpośrednio na
drodze największej emisji spalin.
Zwiększa ilość energii cieplnej, redukuje
emisję szkodliwych substancji do
środowiska oraz zwiększa oszczędność
opału.

Szyba ELEGANCE - elegancki minimalizm
powiększający wizję ognia.
Opcjonalnie dostępny system dwuszybowy.

Regulowane nóżki
- płynny zakres regulacji do +4 cm,
pozwala na pewne i stabilne
ustawienie wkładu kominkowego.

Uchylny żeliwny ruszt na zawiasie
EASY CLEAN
modułowy, powiększony
i niezależnie dopowietrzony,
zwiększa wygodę czyszczenia paleniska.

Komora SIZE+, powiększone
prostokątne palenisko dla większych
i rzadszych załadunków wyłożone
wysokogatunkowym betonem ceramicznym.

ZINTEGROWANY
DOLOT POWIETRZA Z DWOMA
PRZEPUSTNICAMI,
pojedynczy króciec z puszką
rozprężającą powietrze pierwotne
i wtórne.

* W porównaniu do odpowiadających modeli z linii Albero.

WYPOSAŻENIE
DODATKOWE:

DOSTĘPNE RODZAJE
KLAMEK:
OTWIERANIE STANDARDOWE

•

Dodatkowe nóżki o wysokości 10 cm
z regulacją +/- od 3 do 5 cm
25 mm

50 mm

INOX VENT

INOX VENT
PORTAL

BLACK VENT

BLACK VENT
PORTAL

BLACK BASIC

OTWIERANIE GILOTYNOWE
MASKOWNICA
4/4 M01

•

NOWOŚĆ
MASKOWNICA
4/4 M03

Dedykowane stalowe maskownice 4/4
w kolorze wkładu także do modeli DUO

INOX VENT G

BLACK VENT G

BLACK MINIMAL G

Klamki gilotynowe dostępne są w 5 rozmiarach.
•

Biowkładka DUŻA WBN-03 do modeli
ARD 68x43 i ARD 68x53
HITZE Natural Heating

HITZE_Natural_Heating

HITZE Natural Heating

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

•

Wymienniki ciepła: powietrzny WCPP01.Fi200
i z płaszczem wodnym WCPW01w.Fi200

Biuro
Gdyńska 32
26-600 Radom
POLSKA

+48 48 380 18 98
+48 800 88 00 30
handlowy@hitze.pl
export@hitze.pl

NIP 9482603545
REGON 361379132
KRS 0000836475

www.hitze.pl

