
Qualitat de llar
Prepara la teva casa per al fred

 

 

Promoció vàlida del 15 d'octubre al 30 de novembre excepte fi d'existències o error tipogràfic. 
TOTS ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN IVA. PREUS VÀLIDS PER A PENÍNSULA.

 

 

Estufa 
d'acer Calpe
Estufa d'acer amb vermiculita, 
doble combustió, sistema de 
vidre net, calaix per a cendra i 
doble control per al foc.
Potència 10 kW i 77% de 
rendiment.

550,00€

Neteja
vidres 
500 ml.
Especial per a cassets. 
Elimina els residus i les 
traces, taques de fums, 
dipòsits de quitrans i 
creosotes.
No deteriora els elements 
que estan propers.

8,95€

Estufa de 
pellet 6kW
Fabricada en acer.
Potència tèrmica nominal
de fins a 6,4 kW inclou un 
dipòsit de pellets de 19 kg
Disponible en:

795,00€

4,10€

Natur 24 
borses
Borses encén focs 
segures, ecològi-
ques i de
llarga durada.

9,50€

Escuraxemenies 
Pellet 1,5 kg
Netejador específic per a 
calderes i conductes de 
pellet. Elimina els dipòsits 
de sutge a l'instant.

5,95€

Tovalloletes
netejavidres 
36x20 cm
Neteja ràpida de vidres 
de llars i casset.

Productes per a l’encès i neteja

7,75€

Escuraxemenies 
llenya i carbó 1 kg
PER CATÀLISI. Tronc compost 
de material combustible i un 
escuraxemenies.

109,95€

Estufa infrarrojos 
a gas. FLAMA BLAVA 
GA 4200. Potència 4,2 kW. 
Consum 294 g/h. Butà/propà.
735x435x345 mm. Sense 
goma,ni manorreductor.

53,00€

Joc xemeneia
bola fosa 5 peces
Altura 72 cm. Inclou recollidor 
de mà, escombreta, espetó, 
tenalla i manxa.

3,95€

Barbacón
Líquid 1L.
Líquid encén foc sense 
tornada de flama.
Especial per encendre 
barbacoes i xemeneies.

Estufes i accessoris

189,00€

Estufa de terrassa 
Inox amb rodes

A gas butà/proprà
Peça elèctrica. Altura 221 cm. 
Potència 5-12 kW. 
Àrea irradiada 30-35 m2 
Pressió 28-30/37 mbar.
Pes net 20 kg.

150,00€

Estufa de terrassa 
esmaltada amb rodes
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1.495,00€ 1.695,00€ 1.995,00€

QUBE Basic 
8kW

Potència tèrmica
nominal de 
fins a 8,2 kW. 
Dipòsit de 21 kg.
Disponible en:

9,5 kW Potència.
Rendiment: 75% 
Volum calefactable: 237 m3
Consum: 2,4 kg/h.
Grandària màxima troncs: 47 cm
Pes: 107 kg.
Mesures boca útil càmera: 
447x306x286 mm.
Turbina tangencial de 290 m3/h

Estufes

Estufes de llenya

Estufes

545,00€690,00€

Estufa per
penjar E 1000 Estufa racó

E 7000

580,00€ 790,00€

Insertable I 70

8 kW Potència.
Rendiment: 75%
Volum calefactable: 200 m3
Consum: 1,8 kg/h.
Grandària màxima troncs: 43 cm. 
Pes: 91 kg.
Mesures boca útil càmera: 
425x310x385 mm.

3 kW Potència.
Rendiment: 82%
Volum calefactable: 325 m3
Consum: 3,6 kg/h.
Grandària màxima troncs: 60 cm. 
Pes: 103 kg.
Mesures boca útil càmera: 
580x306x286 mm. Inclou sistema 
d'ancoratge a la paret.
Turbina tangencial de 290 m3/h

Elaborades en acer i acabat en pintura anticalórica resistent a 650ºC. Portes elaborades en fosa 
amb vidre vitroceràmic resistent a 750ºC. Graella en fosa extraïble per facilitar
la neteja. Calaix cendrer extraïble per facilitar la neteja. Sistema vidre net. Sistema de doble 
combustió. Disponible versió amb vidre serigrafiat color negre per a tots els models.
Inclou de regal guant.

13 kW Potència.
Rendiment: 82% 
Volum calefactable 325 m3
Consum: 3,6 kg/h. Grandària 
màxima troncs: 60 cm. 
Pes: 97 kg. Mesures boca útil 
càmera: 580x306x287 mm.
Sortides de canalització 
micro-perforades i collets de 
canalització inclosos.
Turbina tangencial de 290 m3/h
Potes regulables en altura 
incloses.

Estufa vertical
E 3000

349,00€

Mónaco 2
Potència nominal: 10 kW.
Rendiment: 70%
Mesures (a/f/h):
560/410/617 mm.
Pes: (BW/*NW): 70/61 kg.
Forn part superior.
Sistema vidre net.
Grandària troncs fins a 50 cm.

990,00€

Altea
Estufa d'acer amb forn 
inoxidable. Incorpora 
safata inox i graella de 
rostits per a la llar. Doble 
combustió, extracció de 
vapors del forn, sistema 
de vidre net i calaix 
cendrer. Potència 10 kW  
i 75% de rendiment.

685,00€

RE-700
Llar de ferro colat 
amb deflector inox. 
Doble control per a la 
combustió, sistema 
de vidre net i calaix 
cendrer. Potència 9,5 
kW i 68% de 
rendiment.

649,00€

Ocean 503
Estufa d'acer amb interior de 
vermiculita de 3 cm. Sistema 
de doble combustió, sistema 
de vidre net i calaix cendrer 
de sèrie. Doble control per a 
la combustió i deflector 
reforçat amb acer inoxidable. 
Potència 8 kW i 79 % de 
rendiment.

845,00€

IN-700
Insertable de ferro colat 
amb deflecte inox. Dos 
ventiladors amb termos-
tat automàtic i doble 
velocitat amb interruptor. 
Doble control per a la 
combustió, sistema de 
vidre net i calaix cendrer. 
Potència 10,5 kW i 75% 
de rendiment.

390,00€

E 30 cantonada
Potència nominal: 6,7 kW
Rendiment: 74,4%
Mesures  (a/f/h):
605/450/750 mm
Pes (BW/*NW): 71/65 kg
Sistema vidre net.

490,00€

Boston
Potència nominal: 7/11 kW
Rendiment: 75,8%
Mesures (a/f/h):
640/393/695 mm
Pes (BW/*NW): 103/93 kg
Sistema vidre net i llar 
revestida de vermiculita.

425,00€

Castilla
Potència nominal: 9,9 kW.
Rendiment: 75,7%
Mesures (a/f/h): 600/450 /690 
mm. Pes: (BW/*NW): 107/98 
kg. Forn part superior. Doble 
combustió. Sistema vidre net. 
Grandària dels troncs fins a 50 
cm.
7* Flamme Verte.

Estufes de pellet 

895,00€

Audax 8kW
Fabricada amb acer, 
amb una potència 
tèrmica nominal de fins a 
8,2 kW. Dipòsit de 19 kg.
Disponible en:

995,00€

Audax 10kW
Fabricada amb acer,
amb una potència tèrmica 
nominal de fins a 10,4 kW,  
Dipòsit de 19 kg.
Disponible en:

QUBE Basic 
10kW

Potència tèrmica 
nominal de
fins a 10,4 kW 
Dipòsit de 24 kg.
Disponible en:

QUBE Basic 
12kW

Potència tèrmica 
nominal de
fins a 12 kW. 
Dipòsit de 33 kg.
Disponible en:


