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ΤΥΠΟΙ ΤΖΑΚΙΟΥ

Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους οι εστίες κατατάσσονται σε τέσσερα είδη:
1 Κτιστή με πυρότουβλα

Οι εστίες αυτές κτίζονται σχεδόν εξολοκλήρου επί τόπου με πυρότουβλα. Τα τζάκια με
αυτού του είδους την εστία έχουν χαμηλή απόδοση που περιορίζεται περίπου στο 10-15%
της θερμικής ενέργειας που παράγει το καιόμενο ξύλο. Θερμαίνει με ακτινοβολία, δηλαδή
θερμαίνει το χώρο μπροστά στο τζάκι, και προσφέρει τοπική θέρμανση. Η ορθή λειτουργία
του τζακιού αυτού εξαρτάται από τη δεξιοτεχνία του κτίστη.
2 Προκατασκευασμένη από πυρίμαχο υλικό και μαντεμένιο θόλο

Είναι μια εστία που συναρμολογείται με προκατασκευασμένα στοιχεία και θερμαίνει με
ακτινοβολία. Μερικές από αυτές διαθέτουν σύστημα θερμαινόμενου αέρα μικρής σχετικά
απόδοσης που φθάνει το 15-25% της θερμότητας που παράγει το καιόμενο ξύλο.
Χρησιμοποιείται και αυτή για θέρμανση τοπικής εμβέλειας, όπως και η κτιστή με
πυρότουβλο.
3 Μαντεμένια

Είναι εστία κατασκευασμένη από μαντέμι (χυτοσίδηρο). Οι μαντεμένιες εστίες δαφέρουν
από τις άλλες γιατί -εκτός από τοπική θέρμανση (με ακτινοβολία)- παράγουν θέρμανση με
ζεστό αέρα που μεταφέρουν με φυσική βεβιασμένη κυκλοφορία. Ο αέρας αυτός μπορεί να
διακλαδωθεί και σε άλλα δωμάτια μέσω αγωγών. Δημιουργείται, δηλαδή, ένα είδος
κεντρικής θέρμανσης με ζεστό αέρα. Οι μαντεμένιες εστίες διακρίνονται σε:
- Ανοικτές εστίες χωρίς πόρτα, με ποσοστό απόδοσης 45-50%, και
- Εστίες που κλείνουν με πόρτα, οι οποίες λειτουργούν είτε ανοικτές είτε κλειστές, αφού η
πόρτα μπορεί να αφαιρεθεί. Το ποσοστό απόδοσης με κλειστή πόρτα φθάνει το 65-80%.
Είναι εστίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και για θέρμανση ολόκληρου του
σπιτιού με απίστευτη οικονομία ξύλων. Ένα κούτσουρο 9 κιλών μπορεί να διαρκέσει 10
ώρες, ενώ η απόδοση μπορεί να φθάσει μέχρι και 85%!
Οι μαντεμένιες εστίες αποτελούν σήμερα την πρώτη με διαφορά επιλογή, αφού
συνδυάζουν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τους άλλους δύο τύπους οι οποίοι
συνεχώς παραμερίζονται.
4 Μεταλλική Εστία

Στην κατηγορία αυτή η όλη κατασκευή είναι από μέταλλο με θάλαμο καύσης επενδυμένο
με μαντέμι ή βερμικουλίτη. Τον θάλαμο καύσης τον προστατεύουμε γιατί σαν μεταλλική
κατασκευή δεν μπορεί να αντέξει τις ψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται σε αυτόν.
Παράγουν θέρμανση με ζεστό αέρα που μεταφέρουν με φυσική ή βεβιασμένη κυκλοφορία.
Σημαντικό είναι η θέρμανση των μετάλλων να γίνεται σταδιακά για να μην υπάρχει
περίπτωσης δημιουργίας θερμικού σοκ στα μέταλλα.
Σοβαρότερο πλεονέκτημα είναι η μοντέρνα γραμμή που μπορούμε να πετύχουμε αφού το
μέταλλο μπορεί να δουλευτεί ευκολότερα.

Απόδοση

Οικονομία
ξύλων

Απορρόφηση
καπνών

Δυνατότητα
επένδυσης

Τρόπος
θέρμανσης

Κεραμική
πόρτα

Κτιστή

Χαμηλή

Χαμηλή

Αβέβαιη

Ναι

Ακτινοβολία

Όχι

Προκατασκευασμένη με
Μαντεμένιο θόλο

Μέτρια

Χαμηλή

Μέτρια

Ναι

Ακτινοβολία

Όχι

Ψηλή

Ψηλή

Δυνατή

Ναι

Ακτινοβολία
Προαιρετική
ζεστός αέρας

Μέγιστη

Ρυθμιζόμενη

Ιδανική

Ναι

Ακτινοβολία
ζεστός αέρας

Μαντεμένια
Μαντεμένια με
γυάλινη πόρτα

Ναι



ΕΣΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ

>Εστία: Μοντέλο ECLYPSYA 2 όψεις
>Διάμετρος 100cm
>Βάθος: 45cm
>Ενεργειακή Απόδοση 10 Kw

ΕΣΤΙEΣ PELLET
Μας δίνουν τη δυνατότητα καύσης PELLET με αυτοματισμό τροφοδοσίας.
Χαρακτηριστικά PELLET:
- Πωλείται συσκευασμένο σε σακούλια 15kg
- Έχει σταθερή ποιότητα (πυκνότητα- υγρασία- τέφρα)
- Παράγεται από ανακυκλώσιμη ξυλεία
- Καθαρή καύση
- Είναι φθηνότερη καύσιμη ύλη από το πετρέλαιο

>Μodel: ART255BIS-J
>W952cm X H1555cm X D484cm
>Ενεργειακή Απόδοση 15Kw
>Βαθμός Απόδοσης 75%
>Διάμετρος φουγάρου Φ/250
>Bάρος: 200Kg

AMG
>Μodel 8 PELLET STOVE
>W470cm X H899cm X D476cm
>Ενεργειακή Απόδοση 7Kw
>Βαθμός Απόδοσης 92,70%
>Διάμετρος φουγάρου Φ/80
>Bάρος: 82Kg
>Ντεπόζιτο PELLET: 13Kg

- Έχει τη δυνατότητα να καίει ταυτόχρονα ξύλο και PELLET.
- Τα πλείστα μοντέλα της εταιρείας C.P.C μπορούν να διατεθούν και με
μηχανισμό τροφοδοσίας PELLET.



ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Algavre
>Ύψος: 215cm >Διάμετρος: 100cm
>Ενεργειακή Απόδοση 8Kw
>Βαθμός Απόδοσης 60%
>Διάμετρος φουγάρου Φ/250
>Ενεργειακή Απόδοση: 8KW
>Bάρος: 160 Kg

Arion - F

Arion -R
>Ύψος: 255cm >Πλάτος: 90.5cm
>Βάθος: 51.5cm
>Ενεργειακή Απόδοση 11.5 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 72 %
>Διάμετρος φουγάρου Φ/200
>Bάρος: 55 Kg

>Ύψος: 250cm >Πλάτος: 90.5cm
>Βάθος: 51.5cm
>Ενεργειακή Απόδοση 11.5 Kw
>Βαθμός Απόδοσης: 72 %
>Διάμετρος φουγάρου Φ/200
>Bάρος: 58 Kg

TQH33

TQH13

>Double Combustion
>Διαστάσεις: W572 x H863 x D422
>Ενεργειακή Απόδοση: 14KW
>Βαθμός Απόδοσης: 81 %
>Εκροή CO: 0.08%
>Διάμετρος Φουγάρου: Φ/180
>Bάρος: 189 Kg

>Double Combustion
>Διαστάσεις: W430 x H822 x D355
>Ενεργειακή Απόδοση: 8KW
>Βαθμός Απόδοσης: 75 %
>Εκροή CO2: 0.10%
>Διάμετρος Φουγάρου: Φ/150
>Bάρος: 150 Kg

Vulcano
>Ύψος: 270cm >Πλάτος: 120cm >Βάθος: 120cm
>Ενεργειακή Απόδοση10 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 60%
>Διάμετρος φουγάρου Φ/350
>Bάρος: 240 Kg

Diamante
>Ύψος: 270cm >Διάμετρος: 100cm
>Ενεργειακή Απόδοση 10 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 60%
>Διάμετρος φουγάρου Φ/250
>Bάρος: 210 Kg

Foxy - A
>Ύψος: 255cm >Πλάτος: 142.5cm
>Βάθος: 85.5cm
>Ενεργειακή Απόδοση 11.5 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 74 %
>Διάμετρος φουγάρου Φ/200
>Bάρος: 95 Kg

TQ33

>Double Combustion
>Διαστάσεις: W430 x H822 x D355
>Ενεργειακή Απόδοση: 12KW
>Βαθμός Απόδοσης: 80 %
>Εκροή CO2: 0.14%
>Διάμετρος Φουγάρου: Φ/150
>Bάρος: 145 Kg

Gaia
>Ύψος: 255cm >Πλάτος: 120cm >Βάθος: 120cm
>Ενεργειακή Απόδοση 10 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 60%
>Διάμετρος φουγάρου Φ/250
>Bάρος: 230 Kg

Admeto - F
>Ύψος: 270cm >Πλάτος: 120cm >Βάθος: 85cm
>Ενεργειακή Απόδοση 12KW
>Βαθμός Απόδοσης 71%
>Διάμετρος φουγάρου Φ/200
>Bάρος: 130 Kg



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

FRANKLIN 90

FRANKLIN 82
>Ύψος: 79cm >Πλάτος: 95cm >Βάθος: 65cm
>Ενεργειακή Απόδοση 12 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 71%
>Διάσταση φουγάρου Φ/200
>Βάρος: 124kg

>Ύψος: 79cm >Πλάτος: 95cm >Βάθος: 65cm
>Ενεργειακή Απόδοση 12 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 71%
>Διάσταση φουγάρου Φ/200
>Βάρος: 139kg

E-20N
>Double Combustion
>Ύψος: 71cm >Πλάτος: 57cm >Βάθος: 39cm
>Ενεργειακή Απόδοση 9.2 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 75%
>Διάσταση φουγάρου Φ/150
>Βάρος: 105kg

3/$0(1Upland
>Ύψος: 68.5cm >Πλάτος: 32cm >Βάθος: 61cm
> Ενεργειακή Απόδοση 9.2 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 74,5%
>Διάσταση φουγάρου Φ/120
>Βάρος: 71kg

Lebena
>Ύψος: 76cm >Διάμετρος: 40cm
>Ενεργειακή Απόδοση 10Kw
>Βαθμός Απόδοσης 66%
>Διάσταση φουγάρου Φ/100
>Βάρος: 45kg

E-10 P
>Ύψος: 70cm >Πλάτος: 70cm >Βάθος: 40cm
>Ενεργειακή Απόδοση 12 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 65%
>Διάσταση φουγάρου Φ/150
>Βάρος: 110kg

ALBINEN
>Ύψος: 73cm >Πλάτος: 51cm >Βάθος: 41cm
>Ενεργειακή Απόδοση 8.1 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 60%
>Διάσταση φουγάρου Φ/120
>Βάρος: 139kg

3/$0(1Glas Amity
>Ύψος: 74.5cm >Πλάτος: 61cm >Βάθος: 50cm
> Ενεργειακή Απόδοση 8.1 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 73,5%
>Διάσταση φουγάρου Φ/120
>Βάρος: 110kg



ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Taheto

Temeo
>Double Combustion
>Ύψος: 75cm >Πλάτος: 67cm >Βάθος: 44.8cm
>Ενεργειακή Απόδοση 10 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 75,2%
>Eκροή CO 0,01%
>Διάσταση φουγάρου Φ/150
>Βάρος: 130 Kg

MAGIC STOVE
>Διαστάσεις: 490W x 835H x 510D
>Απόδοση: 10 KW
>Ενεργειακή Απόδοση:87%
>Εκροή CO: 0,11 %
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/120
>Βάρος: 61 Kg

ECO-380
>Διαστάσεις: 460W x 800H x 490D
>Απόδοση: 9,8 KW
>Ενεργειακή Απόδοση:75,3%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 100 Kg

>Double Combustion
>Ύψος:90cm >Πλάτος: 66.3cm >Βάθος: 40.7cm
>Ενεργειακή Απόδοση 12 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 75%
>Eκροή CO 0,01%
>Διάσταση φουγάρου Φ/180
>Βάρος: 143 Kg

LEDERATA

DIANA

>Διαστάσεις: 490W x 950H x 560D
>Απόδοση: 9 KW
>Ενεργειακή Απόδοση:82%
>Εκροή CO: 0,03 %
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/120
>Βάρος: 102 Kg

>Διαστάσεις: 490W x 950H x 560D
>Απόδοση: 9 KW
>Ενεργειακή Απόδοση:82%
>Εκροή CO: 0,03 %
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/120
>Βάρος: 102 Kg

SPIRIT 500
>Διαστάσεις: 590W x 900H x 520D
>Απόδοση: 11,3 KW
>Ενεργειακή Απόδοση:75,3%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 125 Kg

E-30 L
>Double Combustion
>Διαστάσεις: 925W x 800H x 550D
>Απόδοση: 8 KW
>Ενεργειακή Απόδοση:83%
>Εκροή CO: 0,08 %
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/120
>Βάρος: 91 Kg

ALMA MONS
>Διαστάσεις: 925W x 800H x 550D
>Απόδοση: 8 KW
>Ενεργειακή Απόδοση:83%
>Εκροή CO: 0,08 %
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/120
>Βάρος: 91 Kg

ARCE STOVE
> Διαστάσεις: 705W x 1075H x 440D
>Απόδοση: 12 KW
>Ενεργειακή Απόδοση:80%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 180 Kg



ΕΣΤΙΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ
Όλες οι συσκευές λειτουργούν με LPG Gas και είναι
εφοδιασμένες με θερμοστάτη και Pilot για ασφαλή χρήση

GAS FIRES 4237
>Δεν χρειάζεται καπνοδόχος
>Ενεργειακή Απόδοση 2.5 Kw
>Διαστάσεις
Ύψος: 59cm
Πλάτος: 63cm
Βάθος: 20cm

Agnews Fire W - 29
>Δεν χρειάζεται καπνοδόχος
>Ενεργειακή Απόδοση 3.3 Kw
>Διαστάσεις
Ύψος: 60.5cm
Πλάτος: 106cm
Βάθος: 12cm

GAS FIRES Elan 4111
>Δεν χρειάζεται καπνοδόχος
>Ενεργειακή Απόδοση 4.5 Kw
>Διαστάσεις
Ύψος: 78cm
Πλάτος: 96cm
Βάθος: 25cm

Agnews Fire W - 7
>Δεν χρειάζεται καπνοδόχος
>Ενεργειακή Απόδοση 2.5 Kw
>Διαστάσεις
Ύψος: 76cm
Πλάτος: 61.7cm
Βάθος: 12cm

Franlkin 90/Gas

GAS FIRE Environ 4244
>Δεν χρειάζεται καπνοδόχος
>Ενεργειακή Απόδοση 2.5 Kw
>Διαστάσεις Ύψος: 62cm
Πλάτος: 52cm
Βάθος: 24cm

>Ενεργειακή Απόδοση μέχρι 10 Kw
>Κατανάλωση 0.36 m³/h
>Διαστάσεις
Ύψος: 79cm
Πλάτος: 95cm
Βάθος: 65cm
>Διάσταση φουγάρου Φ/200

GAS FIRE TRAY
>Συσκευή γκαζιού που τοποθετείται σε
υφιστάμενο τζάκι με καπνοδόχο
>Ενεργειακή Απόδοση σε μαντεμένια εστία 3kw
>Κατανάλωση περίπου 0.5kg/h



TRIMLINE 140

ΕΣΤΙΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΜΕ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ

TRIMLINE 38P

TRASPARENTE 160



ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Σήμερα το 95% των μαντεμένιων εστιών που υπάρχουν στην Ευρώπη είναι εφοδιασμένο με κεραμική πόρτα. Και βέβαια δεν είναι ούτε
τυχαίο ούτε μυστικό: η μεγάλη απόδοση των μαντεμένιων εστιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πόρτα.
Η πόρτα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:
Απόδοση
Αυξάνει αισθητά την απόδοση, μέχρι και 100%. Κι αυτό γιατί μια ανοιτκή εστία για να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα χρειάζεται 60-100
κυβικά μέτρα αέρα περίπου κατά κιλό ξύλου ανά ώρα. Σκεφτείτε τώρα ότι ο αέρας που χάνεται μέσω της καμινάδας (ζεστός αέρας που
φεύγει από το σπίτι είναι μόνο 6 κυβικά μέτρα κατά κιλό ξύλου ανά ώρα, μια ασήμαντη σχετικά ποσότητα.
Οικονομία:
3-5 φορές λιγότερα ξύλα, λιγότερα χρήματα, λιγότερο κόπο και ακόμα εξοικονόμηση
κατανάλωσης πετρελαίου, γιατί το σπίτι ζεστένεται από το τζάκι.
Ρυθμιζόμενη καύση:
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής σιγανής ή δυνατής φωτιάς ρυθμίζοντας την είσοδο του αέρα στον
θάλαμο καύσης, πράγμα αδιανόητο για μια εστία χωρίς πόρτα.
100% ασφάλεια:
Ακόμα και αν χρειαστεί να φύγουμε από το σπίτι, το τζάκι συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς κανέναν
απολύτως κίνδυνο. Επίσης αποφεύγεται κάθε κίνδυνος από πέταγμα σπινθήρων ή καρβούνων κατά την καύση. Είναι ακόμα πιο εύκολο
στο άναμμα.
Τα παιδιά, αισθανόμενα την ακτινοβολία του κεραμικού γυαλιού, αποφεύγουν να πλησιάζουν και να αγγίζουν την επιφάνεια της
εστίας.
Θέα:
Αντίθετα απ'ότι θα νόμιζε κάποιος, η θέα σε ένα τζάκι με πόρτα είναι το ίδιο μαγευτική. Η εστία είναι συνεχώς γεμάτη από ζωντανή φλόγα
και χρυσίζουσα θράκα. Ο λόγος είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στην εστία, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μερική
ανάφλεξη των καυσαερίων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣ
Οι μαντεμένιες προκατασκευασμένες εστίες προσφέρουν
περισσότερη ζεστασιά γιατί
δεν περιορίζονται μόνο στην
ακτινοβολία. Είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ζεσταίνουν
και να ανακυκλώνουν τον
αέρα μέσα στον χώρο όπου
βρίσκονται. Από το κάτω
μέρος της εστίας απορροφούν
κρύο αέρα, τον οποίο ζεσταίνουν στα τοιχώματα του
μαντεμιού και στη συνέχεια
τον επιστρέφουν στον χώρο
από το άνοιγμα της εξόδου
που βρίσκεται στο πάνω μέρος
της εστίας (βλ. σχεδιάγραμμα).

Ταβάνι

Ψευδοτάβανο
Άνοιγμα εξόδου
ζεστού αέρα
Μεταλλικό
φουγάρο
Πυροσανίδα
Γυψοσανίδα
Πετροβάμβακας
Μαντεμένιος
θόλος

Καπνός
Αέρας καύσης
Κρύος αέρας
Ζεστός αέρας
Ακτινοβολία κεραμικού
γιαλιού



ΕΣΤΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ - BOILER

Δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας καλοριφέρ ή υποδαπέδιας κεντρικής θέρμανσης παράλληλα
με την εστία και απόδοση μέχρι και 30Kw.
Boiler HC/22

>Διαστάσεις Πρόσοψης: 72 x 74cm
>Eνεργειακή Απόδοση: 25 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 70%
>Χωρητικότητα Η20: 40 lt
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
>Βάρος: 187 Kg

>MODEL ART. 249-250 BOILER
>Διαστάσεις: 940W x 1565H x 730D
>Ενεργειακή Απόδοση: 28 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 75%
>Εκροή CO: 0,9 % >Χωρητικότητα Η20: 75 lt
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250 >Βάρος: 280 Kg

> MODEL ART. 249-J BOILER
> Διαστάσεις: 800W x 1590H x 760D
>Ενεργειακή Απόδοση: 28 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 75% > Εκροή CO: 0,9 %
> Χωρητικότητα Η20: 75 lt
> Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250 > Βάρος: 280 Kg

>Μοdel: Αrt.248J-Boiler
>Διαστάσεις Πόρτας: 71 x 53cm Ύψος
>Eνεργειακή Απόδοση: 30KW
>Βαθμός Απόδοσης: 75%
>Χωρητικότητα Η20: 75lt
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
>Βάρος: 280 Kg

>Μοdel: Αrt.248J-Boiler
>Διαστάσεις Πόρτας: 93 x 46cm Ύψος
>Eνεργειακή Απόδοση: 28KW
>Βαθμός Απόδοσης: 75%
>Χωρητικότητα Η20: 85lt
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
>Βάρος: 320 Kg



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
C-10/70

C3-60







>Εστία βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
>Εφαρμόζεται εύκολα και σε
υφιστάμενα προβληματικά τζάκια
>Eνεργειακή Aπόδοση: 8.8 Kw
>Βαθμός Aπόδοσης: 75%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ200
>Βάρος 148kg

>Ύψος: 55cm >Πλάτος: 60cm >Βάθος: 41.5cm
>Ενεργειακή Απόδοση 8.4 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 70%
>Διάσταση φουγάρου Φ/200
>Βάρος: 95 Kg



MODEL ΑΒΕ 70 IP
>Double Combustion
>Διαστάσεις: 860W x 630H x 470D
>Ενεργειακή Απόδοση: 8 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 75,5%
>Εκροή CO: 0,15 %
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 115 Kg

MODEL ΑΒΕ 70 IE
>Double Combustion
>Διαστάσεις: 860W x 630H x 470D
>Ενεργειακή Απόδοση: 8 KW
>Βαθμός Απόδοσης:75,5%
>Εκροή CO: 0,15 %
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 115 Kg
MODEL ΑΒΕ 100 IE

MODEL ΑΒΕ 80 IP
>Double Combustion
>Διαστάσεις: 960W x 670H x 470D
>Ενεργειακή Απόδοση: 10 KW
>Βαθμός Απόδοσης:75,5 %
>Εκροή CO: 0,15 %
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 140 Kg

>Double Combustion
>Διαστάσεις: 1040W x 660H x 470D
>Ενεργειακή Απόδοση: 12 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 75,3 %
>Εκροή CO: 0,15 %
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 155 Kg

MODEL ΑΒΕ 80 IE
>Double Combustion
> Διαστάσεις: 840W x 590H x 470D
> Ενεργειακή Απόδοση: 10 KW
> Βαθμός Απόδοσης: 75,5 %
> Εκροή CO: 0,15 %
> Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
> Βάρος: 125 Kg

SERE 100 –Cast iron
>Double Combustion
> Διαστάσεις: 1159W x 695H x 477D
> Ενεργειακή Απόδοση: 12-18 KW
> Βαθμός Απόδοσης: 75 %
> Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/200
> Βάρος: 134 Kg

MODEL ΑΒΕ 100 IP
>Double Combustion
>Διαστάσεις: 1160W x 720H x 470D
>Ενεργειακή Απόδοση: 12 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 75,3 %
>Εκροή CO: 0,15 %
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 173 Kg

C-11

>Ύψος: 57.5cm >Πλάτος: 71cm
>Βάθος: 46.7cm
>Εστία βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
>Εφαρμόζεται εύκολα και σε
υφιστάμενα προβληματικά τζάκια
>Ενεργειακή Aπόδοση: 8.8 Kw
>Βαθμός Απόδοσης: 60%
>Διάστασεις φουγάρου Φ/200

Ένθετες εστίες
Οι ένθετες εστίες είναι ειδικά
κατασκευασμένες για να τοποθετούνται στα ανοίγματα υφιστάμενωνκτιστών εστιώνπου παρουσιάζουν προβλήματα.
Είναι κατασκευασμένες από
μαντέμι και διαθέτουν όλα τα
πλεονεκτήματα των θερμοδυναμικών κλειστών εστιών. Τα
περισσότερα μοντέλα διαθέτουν
μέχρι και ενσωματωμένο βεντιλατέρ για μεγιστοποίηση της
απόδοσης.



ΕΣΤΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

>Εστία: Μοντέλο Art 251

>Εστία: Μοντέλο Art 99

>Εστία: Μοντέλο Art 248J

>Εστία: Μοντέλο Art 254



ΕΣΤΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΑ

H03/80 Turbo
>Ενεργειακή Απόδοση μέχρι 13 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 76,1%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ200
>Βάρος 164kg

Για σύστημα διακλάδωσης ζεστού αέρα
Ένα τζάκι με μαντεμένια εστία δίνει επίσης τη δυνατότητα διακλάδωσης ζεστού αέρα σε
όλο το σπίτι με σύστημα αερόθερμου και αγωγών.

ΤC-1
>Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
>Μεταφορά αέρα μέχρι και 40m
>Ενεργειακή Απόδοση 20 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 77%
>Βάρος 199kg

7&

>Διαστάσεις Πόρτας 75Χ55εκ
>Ενεργειακή Απόδοση 13Kw
>Βαθμός Απόδοσης 75%
>Διαστάσεις Φουγάρου Φ250
>Βάρος 140kg

>Compact 70-80 ESA
>Διαστάσεις Πόρτας (17,5Χ49,5Χ17,5)Χ55εκ ύψος
>Ενεργειακή Απόδοση 15Kw
>Βαθμός Απόδοσης 75%
>Διαστάσεις Φουγάρου Φ250
>Βάρος 200kg

>Διαστάσεις Πόρτας 63,5Χ55εκ ύψος
>Ενεργειακή Απόδοση 15Kw
>Βαθμός Απόδοσης 75%
>Διαστάσεις Φουγάρου Φ250
>Βάρος 200kg



ΕΣΤΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΑ

>Model: Αrt.99
>Διαστάσεις Εστίας W102X140HX52D
>Διαστάσεις Πόρτας 93Χ46cm ύψος
>Ενεργειακή Απόδοση 15Kw
>Βαθμός Απόδοσης 75%
>Διαστάσεις Φουγάρου Φ250
>Βάρος 320kg

>Διαστάσεις Εστίας W95X174HX65D
>Διαστάσεις Πόρτας 95Χ34,5X55cm ύψος
>Ενεργειακή Απόδοση 12Kw
>Βαθμός Απόδοσης 75%
>Διαστάσεις Φουγάρου Φ250
>Βάρος 230kg

>Model: Αrt.100
>Διαστάσεις Εστίας W140X140HX52D
>Διαστάσεις Πόρτας 131Χ46cm ύψος
>Ενεργειακή Απόδοση 16Kw
>Βαθμός Απόδοσης 75%
>Διαστάσεις Φουγάρου Φ300
>Βάρος 390kg

Stilkamin
!ưǎǌĲƿǊǎ6

>Εστία βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
>Ύψος: 155.3cm >Πλάτος: 91.9cm >Βάθος: 59.9cm
>Ενεργειακή Aπόδοση 17 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 76%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ200
>Διαστάσεις γιαλιού 70x51.8cm
>Βάρος 230kg

>Διαστάσεις Εστίας W95X174HX65D
>Διαστάσεις Πόρτας 81,5Χ34,5X55cm ύψος
>Ενεργειακή Απόδοση 12Kw
>Βαθμός Απόδοσης 75%
>Διαστάσεις Φουγάρου Φ250
>Βάρος 200kg

Μεταλλικές εστίες με επένδυση πυρότουβλο
Stilkamin
!ưǎǌĲƿǊǎ6

>Εστία βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
>Ύψος: 155.3cm >Πλάτος: 91.9cm >Βάθος: 59.9cm
>Ενεργειακή Aπόδοση 17 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 77%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ200
>Διαστάσεις γιαλιού 70x65.2cm
>Βάρος 230kg

$75$)/$0/5*ODVV
!ưǎǌĲƿǊǎ$WUDIODP/5*ODVV

>Ύψος: 137.6cm >Πλάτος: 90.7cm >Βάθος: 59.3cm
>Ενεργειακή Aπόδοση 13 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 74,4%
>Εκροή CO 0,24%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ250
>Διαστάσεις γιαλιού 74.6 X 42.9 X 54.9 (Ύψος)cm
>Βάρος 320kg
!ưǎǌĲƿǊǎ$WUDIODP/5*ODVV

>Ύψος: 147cm >Πλάτος: 105.1cm >Βάθος: 66.2cm
>Ενεργειακή Aπόδοση 15 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 60%
>Εκροή CO 0,24%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ250
>Διαστάσεις γιαλιού 88.8 X 49.8 X 59.4 (Ύψος)cm
>Βάρος 400kg

Stilkamin
!ưǎǌĲƿǊǎ6WLONDPLQ/DUJH

>Εστία βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
>Ύψος: 144.2cm >Πλάτος: 111.9cm >Βάθος: 62cm
>Ενεργειακή Aπόδοση 20 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 76%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ250
>Διαστάσεις γιαλιού 90x57cm
>Βάρος 268kg

HV 2000

>Μοντέλο με τρείς όψεις
>Ύψος: 150cm >Πλάτος: 75cm >Βάθος: 56cm
>Ενεργειακή Aπόδοση 8.5 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 43%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ250
>Διαστάσεις γιαλιού 63 X 52cm
>Βάρος 205kg



ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΖΑΚΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ;
Η ύπαρξη ανταγωνισμού στην αγορά αποτελεί ένα βασικό και υγειές στοιχείο το οποίο δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος το προϊόν που επιθυμεί. Πολλές φορές όμως δημιουργείται η εσφαλμένη
εντύοωση ότι όλα τα προϊόντα είναι τα ίδια σε ποιότητα και απλά διαφέρουν στην τιμή. Μια τέτοια λανθασμένη εντύπωση έχει περάσει και στον τομέα των τζακιών.
Η εταιρεία ΜΑΡΧΟΝΑ, με 30 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προτείνει τα σωστά κριτήρια που θα βοηθήσουν στην
επιλογή σας.

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Οι μανεμένιες εστίες αποτελούν τις καλύτερες σε απόδοση εστίες τζακιών. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο
στις ιδιότητες που έχει από τη φύση του το μαντέμι (χυτοσίδηρος) ως μέταλλο. Το μαντέμι είναι κράμα σιδήρου με άνθρακα. Στις μαντεμένιες εστίες η θερμότητα εκλύεται από την πυράκτωση του μαντεμιού, το οποίο
έχει την ιδιότητα να κρατάει τη θερμοκρασία για πολύ περισσότερες ώρες απ' ότι το πυρότουβλο, αποδίδοντας έτσι τη μέγιστη απόδοση και παράλληλα προσφέροντας μεγαλύτερη θέρμανση στο χώρο. Ουσιαστικές
διαφορές όμως υπάρχουν ακόμα και ανάμεσα στις μαντεμένιες εστίες. Οι διαφορές αυτές εστιάζονται στην
ποιότητα του τρόπου κατασκευής. Στην αγορά το μαντεμένιο τζάκι κατασκευάζεται είτε από πρώτη ύλη
χυτοσιδήρου είτε από ανακυκλώσιμα υλικά. Γι' αυτό παρατηρούνται και οι μεγάλες διαφορές τόσο στο
κόστος όσο και στην εμφάνιση του τελικού προϊόντος.

ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΟΡΤΑΣ

Τα περισσότερα τζάκια σήμερα λειτουργούν με γυάλινη πόρτα, η οποία αποτελεί τόσο στοιχείο
αισθητικής όσο και βοηθιτικό στοιχείο στη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση εστίας. Τα τζάκια αυτά
μπορούν να λειτουργήσουν με ανοικτή αλλά και με κλειστή την πόρτα . Η ποσοστιαία απόδοση στην
κλειστή εστία φτάνει το 65%-80%. Αυτό οφείλεται στο ότι στην κλειστή εστία, ο αέρας που καταναλώνεται από το τζάκι για την καύση είναι πολύ λίγος. Προκειμένου όμως να επιτευχθεί αυτή η μέγιστη απόδοση στην κλειστή εστία, θα πρέπει η πόρτα να κλείνει αεροστεγώς και να επιτυγχάνεται η
μέγιστη δυνατή στεγανότητα. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη διαφορά, η οποία χρήζει προσοχής ανάμεσα στις διάφορες εστίες με πόρτα που κυκλοφορούν στη αγορά.

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΓΥΑΛΙ

Ουσιαστικές είναι και οι διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα σε μια εστία με πυρίμαχο γυαλί στην
πόρτα της και σε μια εστία με κεραμικό. Το πυρίμαχο γυαλί πλασάρεται σήμερα στην αγορά σε πολλές
από τις εστίες και προβάλλεται ως ασφαλέστερο, αλλά και ως ενεργειακά αποδοτικό. Στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί ένα μεγάλο μύθο. Το κεραμικό γυαλί λαμβάνει τη θερμότητα και την ακτινοβολεί μέχρι και 3 μέτρα σε αντίθεση με το πυρίμαχο, του οποίου η θερμότητα περιορίζεται τοπικά. Το
κεραμικό γυαλί δεν φυλακίζει τη θερμότητα των ξύλων μέσα στο τζάκι αλλά την αποβάλλει, έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση μέχρι και 30%. Παράλληλα το κεραμικό γυαλί αποτρέπει το
άγγιγμα του από τα παιδιά, αφού από μεγάλη απόσταση μπορούν να νιώσουν τη θερμότητα και την
ακτινοβολία του και να αντιληφθούν τον κίνδυνο που ελλοχεύει εάν το αγγίξουν.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΗΣ

Αφού στις περισσότερες εστίες υπάρχει εφαρμοσμένη πόρτα με γυαλί, τότε μας δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίζουμε την καύση του ξύλου
με δύο τρόπους:
α) με τη ρύθμιση του αέρα, ο οποίος περνά ελεγχόμενα μέσα στο θάλαμο καύσης. όσο περισσότερο αέρα δίνουμε στο θάλαμο καύσης,
τόσο πιο βίαιη και γρήγορη είναι η καύση των ξύλων. Εδώ εισέρχεται ξανά η ποιότητα κατασκευής. Μια σχετικά χαμηλής ποιότητας εστία
δεν μας δίνει το ερμητικό κλείσιμο της πόρτας, με αποτέλεσμα στην πάροδο του χρόνου να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση ξύλου.
β) με πεταλούδα ή κλειδί στη καπνοδόχο. Οι εστίες που είναι εφοδιασμένες με πεταλούδα ή ρυθμιστή καύσης μάς δίνουν τη δυνατότητα
να ελέγχουμε το τράβηγμα της καπνοδόχου, με αποτέλεσμα να μπορούμε να ελέγχουμε και την κατανάλωση των ξύλων. Ο ρυθμιστής
αυτός θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζει το άνοιγμα στο φουγάρο και ΟΧΙ να είναι ανοικτός ή κλειστός όπως μπορεί να συμβαίνει σε κατώτερης ποιότητας εστίες.



ΦΟΥΓΑΡΑ

Η εταιρεία μας εδώ και τριάντα χρόνια εφαρμόζει προκατασκευασμένες εστίες και τοποθετεί φουγάρα καπνού
σε αυτές. Μετά πό την επιλογή της εστίας η ορθή τοποθέτηση του φουγάρου είναι το δεύτερο πιο σημαντικό
σημείο για την σωστή λειτουργία της εστίας στο σπίτι σας.
Χρησιμοποιούμε εσωτερικά φουγάρο από ανοξείδωτο μέταλλο χωρίς μόνωση. Είναι πολύ σημαντικό να μην
υπάρχει μόνωση στο εσωτερικό φουγάρο, γιατί από αυτό παίρνουμε όλη τη θερμογόνο δύναμη των καυσαερίων. Εξωτερικά το φουγάρο που χρησιμοποιούμε είναι διπλό μονωμένο με πετροβάμβακα ή κεραμοβάμβακα
ανάλογα με τη χρήση του.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το τζάκι, όταν ανάβει, μεγεύει και μαζεύει γύρω του
όλη την οικογένεια ή την παρέα, χαρίζοντας γλυκιά
θαλπωρή, καθώς και τη μαγεία της ζωντανής φλόγας,
προκαλώντας έντονα συναισθήματα θαυμασμού και
δέους. Με τα παιχνιδιάρικα χρώματα και σχήματα
της φλόγας που αλλάζουν συνεχώς σ' ένα τρελό
χορό, η φλόγα μαγνιτίζει το βλέμμα, κατατρώγοντας
σιγά σιγά το ξύλο και τις σκοτούρες.
Ένα τζάκι που στην εμφάνισή του φαίνεται απλό και
επιβλητικό, είναι στην πραγματικότητα μία σύνθετη
κατασκευή που απαιτεί ειδικές γνώσεις, ώστε να θερμαίνει και να μην "καπνίζει". Η εταιρεία ΜΑΡΧΟΝΑ με
35 χρόνια εμπειρία και με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει τις γνώσεις για να
απολαμβάνετε το τζάκι σας για μια ολόκληρη ζωή.

ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ

Η τιμή μιας εστίας, λοιπόν, καθορίζεται από όλους τους παραπάνω παράγοντες, καθώς και
από πολλούς άλλους ακόμα. Κάτι που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από τους καταναλωτές
είναι το γεγονός ότι στην τιμή αγοράς του τζακιού θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η μεταφορά και τοποθέτησή του στο σπίτι. Επομένως σωστή τιμή για μια εστία δεν αποτελεί η τιμή
την οποία μπορεί κάποιος να δει σε έναν εκθεσιακό χώρο ή μια αποθήκη, αλλά η τιμή την
οποία θα πληρώσει προκειμένου να χαρεί το τζάκι του στην άνεση του σπιτιού του.

ΤΖΑΚΙΑ



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

H-01

H-01/G

>Χωρίς πόρτα με κεραμικό γυαλί
>Ενεργειακή Απόδοση 10 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 39%
>Βάρος 135kg

>Με πόρτα εφοδιασμένη με
κεραμικό γυαλί
>Ενεργειακή Απόδοση 13 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 77%
>Βάρος 164kg

H02
H-03/70-80

>Μοντέλο H-03/ 70
>Ύψος: 73cm >Πλάτος: 70cm >Βάθος: 49.5m
>Ενεργειακή Aπόδοση 10 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 76,1%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ230
>Βάρος 135kg

>Ενεργειακή Απόδοση 13 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 77%
>Βάρος 187kg

>Μοντέλο H-03/ 80
>Ύψος: 81cm >Πλάτος: 80cm >Βάθος: 49.5m
>Ενεργειακή Aπόδοση 13 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 76,1%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ230
>Βάρος 210kg

'(),

800

>Ενεργειακή Απόδοση 12.7 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 72%
>Εκροή CO 0,21%
>Βάρος 140kg

>Ενεργειακή Απόδοση 15.1 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 72,1%
>Εκροή CO 0,26%
>Βάρος 162kg

EQUATION

>Διαστάσεις: 854W x 813H x 455D
>Ενεργειακή Απόδοση: 12 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 70,5%
>Εκροή CO: 0,22%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
>Βάρος 130kg

LOGAR
>Διαστάσεις: 684W x 617H x 427D
>Ενεργειακή Απόδοση: 9 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 72%
>Εκροή CO: 0,06%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/200
>Βάρος 143kg



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

H04/80

HORAMA
>Ύψος: 57,6cm >Πλάτος: 85,4cm >Βάθος: 55,1cm
>Ενεργειακή Απόδοση 14Kw
>Βαθμός Απόδοσης: 71,7%
>Εκροή: CO 0,22%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ230
>Βάρος: 190 Kg

>MODEL H04/80 χωρίς πόρτα
> Διαστάσεις: 924W x 1038H x 588D
> Ενεργειακή Απόδοση: 11 KW
> Βαθμός Απόδοσης: 39%
> Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
> Βάρος: 220 Kg

2000

1000

>Ενεργειακή Απόδοση 14.9 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 72,5%
>Εκροή: CO 0,19%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ230
>Βάρος: 270 Kg

>Ενεργειακή Απόδοση 26.4 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 65,9%
>Εκροή: CO 0,89%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ250
>Βάρος: 350Kg

C9-2

B-20
>Διαστάσεις: 842W x 1250H x 500D
>Ενεργειακή Απόδοση: 16 KW
>Bαθμός Απόδοσης: 76,2 %
>Εκροή CO: 0,14 %
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
>Βάρος: 216 Kg

843

746 PR

770

>Ενεργειακή Aπόδοση 13.1 Kw
>Bαθμός Απόδοσης: 71,2%
>Εκροή CO: 0,30%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ230
>Βάρος: 180Kg

0

560

>Εσωτερικά επενδυμένη με πυρότουβλο
>Ενεργειακή Απόδοση 18.6 Kw
>Bαθμός Απόδοσης: 75%
>Εκροή CO: 0,19%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ230
>Βάρος: 240Kg

700

48

>Διαστάσεις: 700W x 1215H x 410D
>Ενεργειακή Απόδοση12 KW
>Bαθμός Απόδοσης: 72,3 %
>Εκροή CO: 0,15 %
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
>Βάρος: 194 Kg



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

1001

920-930
>Ενεργειακή Απόδοση: 16,2KW
>Ενεργειακή Απόδοση:71%
>Εκροή CO: 0,21%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
>Βάρος: 283 Kg

>Ενεργειακή Απόδοση: 16KW
>Ενεργειακή Απόδοση:71%
>Εκροή CO: 0,08%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
>Βάρος: 266 Kg

1200
>Ενεργειακή Απόδοση: 17KW
>Ενεργειακή Απόδοση:71%
>Εκροή CO: 0,16%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
>Βάρος: 305 Kg

Η-08 100/45
>Ενεργειακή Aπόδοση 23 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 75%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ250
>Διαστάσεις γιαλιού 92.5 X 45cm
45
>Βάρος: 285 Kg

139

76

114

B4

B9
>Διαστάσεις: 840W x 1250H x 484D
>Απόδοση: 12 KW
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
>Βάρος: 189 Kg

>Διαστάσεις: 840W x 1000H x 484D
>Απόδοση: 12 KW
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
>Βάρος: 163 Kg

820SR
>Ενεργειακή Aπόδοση 16.8 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 70,1%
>Εκροή CO: 0,25%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ230
>Βάρος: 162 Kg

821SR
>Ενεργειακή Aπόδοση 16.8 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 70,1%
>Εκροή CO: 0,25%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ230
>Βάρος: 162 Kg

820PR
>Ενεργειακή Aπόδοση 16.8 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 70,1%
>Εκροή CO: 0,25%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ230
>Βάρος: 189 Kg

821PR
>Ενεργειακή Aπόδοση 16.8 Kw
>Βαθμός Απόδοσης 70,1%
>Εκροή CO: 0,25%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ230
>Βάρος: 189Kg
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1200-2V
B-15 DF
>Ενεργειακή Απόδοση: 11KW
>Βαθμός Απόδοσης: 70%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
>Βάρος: 180 Kg

>Double Face
>Ενεργειακή Απόδοση: 15KW
>Βαθμός Απόδοσης: 70,35%
>Εκροή CO: 0,205%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
>Βάρος: 276 Kg

746 PR/PR

700

48

0

560

770

>Ενεργειακή Απόδοση 13.1 Kw
>Βαθμός Απόδοσης: 71,2%
>Εκροή CO: 0,30%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ230
>Βάρος: 194Kg

> MODEL Art 119-DF
> Ενεργειακή Απόδοση: 18KW
> Βαθμός Απόδοσης: 70%
> Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
> Βάρος: 350 Kg

$75$)/$0(SLY
>Ύψος: 150.8cm >Πλάτος: 104.3cm
>Βάθος: 69.3cm
>Ενεργειακή Aπόδοση 12 Kw
>Διάμετρος Φουγάρου Φ280
>Διαστάσεις γιαλιού 89.4 x 60.4cm

$75$)/$0')
>Μοντέλο Atraflam 750 DF
>Ύψος: 137.2cm >Πλάτος: 96.6cm
>Βάθος: 70.2cm
>Ενεργειακή Aπόδοση 11Kw
>Βαθμός Απόδοσης: 73,4%
>Εκροή CO: 0,15%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ250
>Διαστάσεις γιαλιού 74.4 x 54.8cm
>Βάρος: 329Kg
>Μοντέλο Atraflam 900 DF
>Ύψος: 137.7cm >Πλάτος: 106.9cm
>Βάθος: 70.2cm
>Ενεργειακή Aπόδοση 13 Kw
>Βαθμός Απόδοσης: 75%
>Εκροή CO: 0,05%
>Διάμετρος Φουγάρου Φ280
>Διαστάσεις γιαλιού 87.3 x 50cm
>Βάρος: 385Kg



>Εστία: Μοντέλο Αtraflam 750/900 DF

>Εστία: Μοντέλο Αtraflam 750/900 DF

>Εστία: Μοντέλο Αtraflam 900 Epi

>Εστία: Μοντέλο Αtraflam 900 Epi

>Εστία: Μοντέλο Αtraflam 900 Epi



>Εστία: Μοντέλο 746

>Εστία: Μοντέλο 746 Τετράγωνη

>Εστία: Μοντέλο H-02, H-02/22, TC1

>Εστία: Μοντέλο H-08 100/45

>Εστία: Μοντέλο C-10

>Εστία: Μοντέλο C-10 σε μοντέρνα γραμμή





>Εστία: Μοντέλο Art 256

>Εστία: Μοντέλο 920

>Εστία: Μοντέλο HV-2000

>Εστία: Μοντέλο 920 επενδυμένη
εσωτερικά με πυρότουβλο

>Εστία: Μοντέλο 820 SR/PR

>Εστία: Μοντέλο 821 SR / PR



>Εστία: Μοντέλο Stilkamin Large



>Εστία: Μοντέλο 843

>Εστία: Μοντέλο 746 SR

>Εστία: Μοντέλο H-01 με γυαλί

>Εστία: Μοντέλο 821 SR/PR

>Εστία: Μοντέλο ATRAFLAM 750 L/R

>Εστία: Μοντέλο DEFI (δύο γυαλιά)



>Εστία: Μοντέλο Stilkamin S-600

>Εστία: Μοντέλο Art. 253

>Εστία: Μοντέλο H03/80


>Εστία Βιοαιθανόλης

ΕΣΤΙΕΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑ ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
>Ηλεκτρική Εστία

Τα σύνεργα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακόσμησης του χώρου γύρω από το τζάκι. Η ΜΑΡΧΟΝΑ διαθέτει λειτουργικά και ποιοτικά σύνεργα,
επιλεγμένα για να κάνουν τη ζωή γύρω από το τζάκι πιο άνετη, απλή και ασφαλή. Ταυτόχρονα φροντίζει να ταιριάζουν αισθητικά σε κάθε τύπο τζακιού και
σε κάθε διακόσμηση. Μεταξύ άλλων στη ΜΑΡΧΟΝΑ θα βρείτε διακοσμητικές γρίλιες, σχάρες, σμίλες, φτυαράκια, θύκες εργαλείων, καλάθια και μετάλλικα
δοχεία για ξύλα.

>Ηλεκτρική Εστία

>Ηλεκτρική Εστία


Η αγορά ενός ττζακιού από τη ΜΑΡΧΟΝΑ είναι μόνο η αρχή μίας ζεστής σχέσης που θα κρατήσει για πάντα.
Η εξυπηρέτηση δεν σταματά με την παράδοση και την εγκατάσταση του τζακιού στο χώρο σας. Το έμπειρο
προσωπικό της ΜΑΡΧΟΝΑ είναι πάντα δίπλα σας για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στην καλή λειτουργία του τζακιού. Δίπλα σας για συμβουλές όσον αφορά τον τρόπο συντήρησης, τον σωστό τρόπο
χρήσης ή για τυχόν αλλαγές που θα αποφασίσετε να κάνετε στο χώρο του τζακιού. Δίπλα σας για οποιοδήποτε ανταλλακτικό, αξεσουάρ ή σύνεργο χρειαστείτε. Και όλα αυτά γιατί η ΜΑΡΧΟΝΑ είναι και στοχεύει να
παραμείνει η πιο εξειδικευμένη εταιρεία στο χώρο του τζακιού. Μια εταιρεία με πολύτιμη πείρα και γνώσεις
όσον αφορά στο τζάκι. Μια εταιρεία που έχει εγκαταστήσει εκατοντάδες τζάκια στην Κύπρο δημιουργώντας
έτσι χιλιάδες ικανοποιημένους πελάτες.
Αν η επιλογή τζακιού είναι σημαντική για σας, δεν έχετε παρά να μας εμπιστευθείτε.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
1.16 Κw = 1000 K/cal = 4000 BTU
1ΚW=10m2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ KW ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΜΟΝΩΣΗ
Μήκος ................ Χ Πλάτος................ Χ Ύψος ................= Όγκος ................m3
Όγκος m3................ / 14= ................Kw
Σημειώσεις / Notes
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