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Novidade

Câmara de
combustão

Elemento de 
armazenamento
largura de 40 cm

Uma salamandra que se
transforma em mobiliário...
De acordo com o principio de «construção modular» se cria um 
sistema de salamandra variável que responde a cada decoração 
de interior individual e que pode ser combinado de acordo com 
as ideias e espaço do vosso cliente, simples como uma brincadeira 
de criança. Com a salamandra «elements» voçê pode oferecer ao 
seus clientes uma solução simples e estética que pode ser estendida
de forma contínua ao longo dos anos.

O sistema da salamandra variável «elements» da Skantherm está
disponível nas seguintes referências:

- Câmara de combustão, Ref.: 80200
- Elemento de armazenamento com largura de 40 cm, Ref.: 80201
- Elemento de armazenamento com largura de 60 cm, Ref.: 80202   

Elemento de 
armazenamento
largura de 60 cm

elements
»elements»
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Possibilidades criativas de combinação
para a concepção individual do interior

Seguindo o princípio de "bloco de construção", a câmara de 
combustão pode ser combinada de forma exível ou individual 
através de dois módulos de tamanho diferente de acordo com
a imaginação pessoal. Ser exível em número e disposição, o 
sistema «elements» dispõe de inúmeras possibilidades e
combinações. Para isso, podemos formar, por exemplo um
fogão com uma aparência moderna, um fogão para uma
sala de estar confortável, ou apenas a variável clássica como
separação ou salamandra de canto, tudo é possível. 

Características Técnicas:
- Valor calorífico nominal esperado: 6 kW
- O batente está disponível em opção à direita ou à esquerda
- Câmara de combustão giratória a 90º como opção
- Dimensões interiores da câmara de combustão:
(H x L x P): 52 x 31 x 31 cm
-Peso:
Câmara de combustão: 130 kg
Elemento de armazenamento com largura de 40 cm: 18 kg
Elemento de armazenamento com largura de 60 cm: 24 kg

»elements»

A área envidraçada é generosamente
dimensionada, o que permite uma 

bela visão sobre o fogo.
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elements
Com banco integrado e uma almofada de couro, cria um assento confortável.

Pequenos e compactos, os elementos 
individuais deixar-se posicionado de 
forma exível mesmo verticalmente.

O módulo de bateria bem comprovada 
"skantherm thermostove" pode estar 
acima da câmara de combustão
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Você não quer as condutas
de fumos visiveis?
Por esta questão, «elements» oferece
a solução apropriada: dentro e entre 
os diferentes elementos que você 
pode escolher condutas de fumos 
e condutas de ar fresco, assim,
todas as ligações estão escondidas.
Deste modo, «elements» pode ser 
integrado em qualquer posição 
desejada e resolve assim todos 
os desafios técnicos. 

Simples: a tubagem exível en
alumínio pode atravessar

todos os elementos.
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Variantes de equipamento
e dimensões

Variantes:
- Opcional, acumulador de calor termostone, até 
80kg de massa de acumulação por elemento.
- Controlo e certificação do funcionamento 
independente do ar ambiente.
- Opcional, câmara de combustão rotativa 90º.
- Elemento de armazenamento disponível em 
duas larguras: 40,0 cm e 60,3 cm.
- Opcional, possibilidade de fornecer abertura 
da porta à esquerda ou à direita.
- Cor do corpo (aço): preto (padrão), cinza.
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Cotas de altura de diferentes
combinações «elements»

Cotas de altura padrão, abertura 
para as condutas de fumos e 
entrada de ar fresco.
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