
Water replace MAJA PW 12 MAJA/PW/12/W

Opis: 
Fireplace insert with water system adapted
for intensive burning. Technologies and
materials applied provide the replace
works ef ciently and economically.

Dane techniczne
PARAMETRY OGÓLNE:
Rated output (kW) 12,0
Average power of the water (kW) 10,0
Range of heating power (kW) 6.0 - 15.0
Ef ciency (%) 75,0
The maximum operating pressure (bar) 2,0
Exhaust outlet diameter (mm) 180
Designed for heat recovery unit No
Fuel type dopuszczalny brykiet węgla brunatnego, zalecane

sezonowane drewno liściaste
Weight (kg) 116,0
Water capacity (l) 18,0
CO emission (at 13% O 2 ) ≤ given in % 0,29
Flue gas temperature (℃) 330,0
Max log length (cm) 33
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm ) 98,9
Compliance with BlmSchV 2 standard No
Glazing type proste
Opening of the doors w lewo
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Material żeliwo, stal
Width (cm) 60,00
Height (cm) 67,70
Depth (cm) 39,00
External air inlet No
The liner of the combustion chamber No
Ashpan Yes
Decorative printed glass No
Coil Yes

Zalety
MAXIMUM USE OF ENERGY

The body and the front of the insert are resistant to high temperatures thanks to the high quality steel
used in production.

Built in smoke tubes and high ue, which increase the heat exchange surface.

Increased heat exchange surface due to built-in smoke tubes and high ue.

Regulation of chimney draft using built-in damper.

Manual control over the combustion process carried out by ash tray regulator.

 

SAFETY AT THE HIGHEST LEVEL

Perfect tightness thanks to the solid welds made in a noble gas shielding.

All steel elements are laser cut and bent on CNC bending machines.

Protection against overheating by the built-in coil pipe - connector input / output 1/2”.

 

CONVENIENT TO USE

Classic front of insert is equipped with a heat-resistant ceramics that can withstand temperatures up
to 800oC.

The cold handle system which limits the risk of burns due to the possibility of removing it while
burning.

Decorative fence helps to maintain the tidiness and protects against falling out of wood.

Movable grate and ashpan enables to clean the insert.

5 year warranty.

 



Rysunek techniczny

Opcje dodatkowe

Dolot zimnego powietrza opcja  
Dolot zimnego powietrza to specjalny króciec
montowany na życzenie klienta do każdego z
naszych wkładów kominkowych, który ma żeliwną
podstawę.

183,00 zł

Szyba Glass Maja 
Wkład z szybą glass wyróżnia się nowoczesną
formą, doskonale komponuje się z
minimalistycznymi obudowami. Formatka do
modeli Maja i Antek.

600,00 zł

Domykanie wkłady żeliwne 
Domykanie drzwi do wkładu z żeliwnym prostym
frontem

244,00 zł

Warranty
Wszystkie produkty dostępne na www.kratki.com są fabrycznie nowe, wolne od wad zycznych i
prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od
momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Ruszt i uszczelnienia kominka objęte są
gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika
żaroodporna. Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki
eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

Return
Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od
niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
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chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstąpienia.

http://kratki.com/sklep/pl/17/formularz-odstapienia
http://www.kratki.pl
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