
Légfűttéses tűzterek

tűztér technikai rajz
teljesítmény 

(kW)
felszereltség

acél 

vastagsága

samott 

vastagsága

füstcső 

(mm)

ár (EURO) 

nettó

akciós ár 

(EURO) 

nettó

8 - 12

teljesen zárt 

rendszer  - az 

ablakmosó levegő 

is a külső levegőből 

jut az ablakra, 

samott bélés

4mm - es 

kazánoknál 

alkalmazott 

tűzálló acél

45mm 180 1000 625

Byrski légfűttéses tűzterek árjegyzéke
www.deltako.hu info@deltako.sk 

00421948052011

Az összes légfűttéses tűztér klapkával ellátott külső levegő bevezetéssel és füstkivezetéssel 

rendelkezik

samott bélés

12

teljesen zárt 

rendszer  - az 

ablakmosó levegő 

is a külső levegőből 

jut az ablakra, 

samott bélés

4mm - es 

kazánoknál 

alkalmazott 

tűzálló acél

45mm 200 1400 786

15

teljesen zárt 

rendszer  - az 

ablakmosó levegő 

is a külső levegőből 

jut az ablakra, 

samott bélés

4mm - es 

kazánoknál 

alkalmazott 

tűzálló acél

45mm 200 1800 1165



Légfűttéses tűzterek

tűztér technikai rajz
teljesítmény 

(kW)
felszereltség

acél 

vastagsága

samott 

vastagsága

füstcső 

(mm)

ár (EURO) 

nettó

akciós ár 

(EURO) 

nettó
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00421948052011

Az összes légfűttéses tűztér klapkával ellátott külső levegő bevezetéssel és füstkivezetéssel 

rendelkezik

15

teljesen zárt 

rendszer  - az 

ablakmosó levegő 

is a külső levegőből 

jut az ablakra, 

samott bélés

4mm - es 

kazánoknál 

alkalmazott 

tűzálló acél

45mm 200 1235

8

teljesen zárt 

rendszer  - az 

ablakmosó levegő 

is a külső levegőből 

jut az ablakra, 

samott bélés

4mm - es 

kazánoknál 

alkalmazott 

tűzálló acél

45mm 200 948

12

teljesen zárt 

rendszer  - az 

ablakmosó levegő 

is a külső levegőből 

jut az ablakra, 

samott bélés

4mm - es 

kazánoknál 

alkalmazott 

tűzálló acél

45mm 200 1081



Légfűttéses tűzterek

tűztér technikai rajz
teljesítmény 

(kW)
felszereltség

acél 

vastagsága

samott 
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Az összes légfűttéses tűztér klapkával ellátott külső levegő bevezetéssel és füstkivezetéssel 

rendelkezik

15

teljesen zárt 

rendszer  - az 

ablakmosó levegő 

is a külső levegőből 

jut az ablakra, 

samott bélés

4mm - es 

kazánoknál 

alkalmazott 

tűzálló acél

45mm 200 1219

3 oldalú
az L alakú tűztér harmadik 

oldala is üvegből készül
12

1 db acél keret. Az 

L üveg szembe 

nyitódik, a 

harmadik oldal 

rögzített

4mm - es 

kazánoknál 

alkalmazott 

tűzálló acél

45mm 200 1409

3 oldalú
az L alakú tűztér harmadik 

oldala is üvegből készül
15

1 db acél keret. Az 

L üveg szembe 

nyitódik, a 

harmadik oldal 

rögzített

4mm - es 

kazánoknál 

alkalmazott 

tűzálló acél

45mm 200 1544

A készülékekre 5 év garanciát vállalunk

A tűzterek ajtajai a képekkel ellentétben belső (nem látható) rögzítéssel készülnek!


