
Seria Nemo – bezrusztowe wkłady 
kominkowe z płaszczem wodnym
f Nemo 2 TopEco
f Nemo 2B TopEco
f Nemo 2 Duo
f Nemo 4/20 TopEco
f Nemo 4/24 TopEco
f Nemo 4B/20 TopEco
f Nemo 4B/24 TopEco
f Nemo 4 Duo
f Nemo 6 TopEco
f Nemo 6XL TopEco
f Nemo 8
f Nemo 8B

Seria Hermes – rusztowe wkłady 
kominkowe konwekcyjne
f Hermes 2 Modern
f Hermes 4 Modern
f Hermes 4 Raster
f Hermes 10 Modern
f Hermes 10 Raster

Seria Neptun – rusztowe wkłady 
kominkowe z płaszczem wodnym
f Neptun 2 Modern
f Neptun 4/15 Modern
f Neptun 4/15 Raster
f Neptun 4/20 Modern
f Neptun 4/20 Raster

KARTY TECHNICZNE

SERIA DRAGON
BEZRUSZTOWE WKŁADY 
KONWEKCYJNE 

� Dragon 2
� Dragon 2 PORTAL
� Dragon 2 XL
� Dragon 2 XL PORTAL
� Dragon 2B
� Dragon 2B XL
� Dragon 2 Duo
� Dragon 4/14
� Dragon 4/14 XL
� Dragon 4/16
� Dragon 4/16 XL
� Dragon 4B
� Dragon 4B Slim
� Dragon 4B XL
� Dragon 4B XL Slim
� Dragon 4 Duo
� Dragon 6
� Dragon 6 XL
� Dragon 6 XL PORTAL
� Dragon 6 XXL
� Dragon 6 XXL PORTAL
� Dragon 6 XXL Duo
� Dragon 8
� Dragon 8 Mini
� Dragon 8 Slim
� Dragon 8B
� Dragon 8 Duo
� Dragon 8R
� Dragon 8 XXL
� Dragon 8 XXL Duo
� Dragon 8B XXL
� Dragon 9
� Dragon 9 Duo

SERIA DRAGON LIFT
BEZRUSZTOWE WKŁADY KONWEKCYJNE 
Z SYSTEMEM POWERLIFT 

� Dragon 2 LIFT
� Dragon 2 XL LIFT
� Dragon 2B LIFT
� Dragon 2B XL LIFT
� Dragon 2 Duo LIFT
� Dragon 4/14 LIFT
� Dragon 4/14 XL LIFT
� Dragon 4/16 LIFT
� Dragon 4/16 XL LIFT
� Dragon 4B LIFT
� Dragon 4B Slim LIFT
� Dragon 4B Slim LIFT (Tylny Załadunek)
� Dragon 4B XL LIFT
� Dragon 4B XL Slim LIFT
� Dragon 4 Duo LIFT
� Dragon 6 LIFT
� Dragon 6 XL LIFT
� Dragon 6 XXL LIFT

� Dragon 6 XXL Duo LIFT

� Dragon 8 LIFT

� Dragon 8 Slim LIFT

� Dragon 8 XXL LIFT

� Dragon 8 Duo LIFT

� Dragon 8 XXL Duo LIFT

� Dragon 8B LIFT

� Dragon 8B XXL LIFT

� Dragon 9 LIFT

� Dragon 9 Duo LIFT

� Schemat podłączenia do instalacji C.O.
na przykładzie Nemo 6 XL

SERIA NEMO LIFT
BEZRUSZTOWE WKŁADY KONWEKCYJNE  
Z PŁASZCZEM WODNYM I SYSTEMEM POWERLIFT 

� Nemo 2 TopEco LIFT

� Nemo 2B TopEco LIFT
� Nemo 2 Duo LIFT
� Nemo 4/20 TopEco LIFT
� Nemo 4/24 TopEco LIFT
� Nemo 4B/20 TopEco LIFT

� Nemo 4B/24 TopEco LIFT

� Nemo 4 Duo LIFT

� Nemo 6 XL TopEco LIFT

� Nemo 6 TopEco LIFT

� Nemo 8 LIFT

SERIA NEMO
BEZRUSZTOWE WKŁADY KONWEKCYJNE 
Z PŁASZCZEM WODNYM 

� Nemo 2 TopEco
� Nemo 2B TopEco
� Nemo 2 Duo
� Nemo 4/20 TopEco
� Nemo 4/24 TopEco
� Nemo 4B/20 TopEco
� Nemo 4B/24 TopEco
� Nemo 4 Duo
� Nemo 6 TopEco
� Nemo 6 XL TopEco
� Nemo 8
� Nemo 8B



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 77,3 %

Masa 163 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 290 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 570 mg/m3

Emisja pyłów 38 mg/m3

Strumień masy gazów 8,8 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 674/1088-1224/459 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 647/465 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 545/362
mm

Raster, Optima 611/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/270 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Dragon 2

Seria Dragon – bezrusztowe wkłady kominkowe konwekcyjne

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 77,3 %

Masa 163 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 290 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 570 mg/m3

Emisja pyłów 38 mg/m3

Strumień masy gazów 8,8 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 748/936/459 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 647/465 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 545/362
mm

Raster, Optima 611/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/270 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Dragon 2 PORTAL

Seria Dragon – bezrusztowe wkłady kominkowe konwekcyjne

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 77,3 %

Masa 155 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 290 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 570 mg/m3

Emisja pyłów 38 mg/m3

Strumień masy gazów 8,8 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 674/1131-1267/461 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 651/510 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 545/405
mm

Raster, Optima 611/471

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/270 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Dragon 2 XL

Seria Dragon – bezrusztowe wkłady kominkowe konwekcyjne

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 77,3 %

Masa 155 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 290 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 570 mg/m3

Emisja pyłów 38 mg/m3

Strumień masy gazów 8,8 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 748/981/461 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 651/510 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 545/405
mm

Raster, Optima 611/471

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/270 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Dragon 2 XL PORTAL

Seria Dragon – bezrusztowe wkłady kominkowe konwekcyjne

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 77,0 %

Masa 174 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 299 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 570 mg/m3

Emisja pyłów 38 mg/m3

Strumień masy gazów 8,8 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 685/1088-1224/466 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 680+335/467 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 600+257/353
mm

Raster, Optima 651+306/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 530 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.)    530/300        mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 2B

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 77,0 %

Masa 172 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 299 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 570 mg/m3

Emisja pyłów 38 mg/m3

Strumień masy gazów 8,8 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 685/1131-1267/467 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 680+335/510 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 600+257/396
mm

Raster, Optima 651+306/471

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 530 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.)    530/300        mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 2B XL

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � blenda maskująca



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 77,0 %

Masa 167 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 290 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 570 mg/m3

Emisja pyłów 38 mg/m3

Strumień masy gazów 8,8 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 674/1055-1191/506 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 647/465 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 545/362
mm

Raster, Optima 611/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/330        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 2 Duo

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-14 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 186 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 300 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,0 kg/h

Średnia emisja CO 550 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 13,5 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 736/1072-1212/513 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 711/467 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/362
mm

Raster, Optima 673/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 570 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 570/310        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4/14

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-14 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 175 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 300 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,0 kg/h

Średnia emisja CO 550 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 13,5 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 736/1115-1255/513 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 711/510 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/405
mm

Raster, Optima 673/471

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 570 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 570/310        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4/14 XL

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 5-15,5 kW

Sprawność 78,6 %

Masa 183 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 306 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,2 kg/h

Średnia emisja CO 547 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 9,7 g/s

Średni ciąg 13,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 736/1072-1212/583 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 711/467 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/362
mm

Raster, Optima 673/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 570 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 570/390        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

Dragon 4/16

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 5-15,5 kW

Sprawność 78,6 %

Masa 191 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 306 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,2 kg/h

Średnia emisja CO 547 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 9,7 g/s

Średni ciąg 13,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 736/1115-1255/583 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 711/510 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/405
mm

Raster, Optima 673/471

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 570 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 570/390        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4/16 XL

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 5-15,5 kW

Sprawność 78,6 %

Masa 207 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 305 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,2 kg/h

Średnia emisja CO 547 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 9,7 g/s

Średni ciąg 13,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 770/1072-1212/590 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 760+419/469 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/353
mm

Raster, Optima 732+391/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 580 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 580/390        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4B

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Dragon 4B Slim 

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

Moc cieplna 4-14 kW

Sprawność 78 %

Masa 191 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 305 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,0 kg/h

Średnia emisja CO 550 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 13,5 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 770/1072-1212/490 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 760+419/469 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/353
mm

Raster, Optima 732+391/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/280        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � blenda maskująca

Moc cieplna 5-15,5 kW

Sprawność 78,6 %

Masa 213 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 305 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,2 kg/h

Średnia emisja CO 547 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 9,7 g/s

Średni ciąg 13,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 770/1115-1251/589 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 760+419/510 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/396
mm

Raster, Optima 732+391/471

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 580/390        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4B XL

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � blenda maskująca

Moc cieplna 5-14 kW

Sprawność 78,4 %

Masa 198 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 305 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,0 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 9,2 g/s

Średni ciąg 13,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 807/1115-1251/491 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 760+419/510 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/396
mm

Raster, Optima 732+391/471

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/280        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4B XL Slim

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 5-15,5 kW

Sprawność 78,6 %

Masa 160 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 305 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,2 kg/h

Średnia emisja CO 547 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 9,7 g/s

Średni ciąg 13,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 736/1072-1208/681 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 711/465 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/362
mm

Raster, Optima 673/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 620 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 620/470       mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4 Duo

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-12 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 150 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 295 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,5 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 777/1078-1214/459 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 750/377 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/272
mm

Raster, Optima 713/338

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/260        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 6

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Dragon 6 XL

Moc cieplna 4-12 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 176 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 295 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,5 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 777/1151-1287/459 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 750/450 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/345
mm

Raster, Optima 713/411

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/260       mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Dragon 6 XL PORTAL

Moc cieplna 4-12 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 176 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 295 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,5 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 851/1000/459 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 750/450 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/345
mm

Raster, Optima 713/411

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/260       mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Dragon 6 XXL

Moc cieplna 4-12 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 208 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 295 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,5 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 777/1301-1437/460 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 750/600 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/495
mm

Raster, Optima 713/561

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 660 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 660/280       mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Dragon 6 XXL PORTAL

Moc cieplna 4-12 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 208 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 295 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,5 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 851/1095/460 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 750/600 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/495
mm

Raster, Optima 713/561

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 660 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 660/280       mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Dragon 6 XXL Duo

Moc cieplna 4-12 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 197 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 280 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,5 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 777/1243-1379/508 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 750/600 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/495
mm

Raster, Optima 713/561

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 660 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 660/326      mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 3-11,5 kW

Sprawność 75,0 %

Masa 126 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 270 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,3 kg/h

Średnia emisja CO 1130 mg/m3

Emisja pyłów 23 mg/m3

Strumień masy gazów 9,4 g/s

Średni ciąg 15,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 447/1040-1176/508 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 419/511 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 310/410
mm

Raster, Optima 383/474

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 360 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 360/330        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN

Moc cieplna 3-9 kW

Sprawność 76,0 %

Masa 106 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 290 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,0 kg/h

Średnia emisja CO 990 mg/m3

Emisja pyłów 22 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 14,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 413/945-1081/497 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 300/400 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.) Modern 190/295 mm

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 350 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 290/350        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8 Mini

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 3-9 kW

Sprawność 75,0 %

Masa 117 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 270 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 2,7 kg/h

Średnia emisja CO 1130 mg/m3

Emisja pyłów 23 mg/m3

Strumień masy gazów 9,4 g/s

Średni ciąg 15,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 478/1040-1176/409 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 419/511 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 310/410
mm

Raster, Optima 383/474

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 260 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 260/330        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8 Slim

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � blenda maskująca

Moc cieplna 3-11,7 kW

Sprawność 75,0 %

Masa 130 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 271 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,3 kg/h

Średnia emisja CO 1130 mg/m3

Emisja pyłów 23 mg/m3

Strumień masy gazów 9,4 g/s

Średni ciąg 15,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 469/1253-1389/468 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 450+450/510 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 380+380/410
mm

Raster, Optima 429+429/474

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 310 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 310/310       mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8B

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 3-11,5 kW

Sprawność 75,0 %

Masa 105 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 270 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,3 kg/h

Średnia emisja CO 1130 mg/m3

Emisja pyłów 23 mg/m3

Strumień masy gazów 9,4 g/s

Średni ciąg 15,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 447/1040-1176/532 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 419/511 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 310/410
mm

Raster, Optima 383/474

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 350 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 350 / 320        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8 Duo

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � listwy inox po wewnętrznej 

stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox lub czarnym szamotem
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie                                                 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

Dragon 8R

Moc cieplna 3-11,5 kW

Sprawność 75,0 %

Masa 120 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 271 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,3 kg/h

Średnia emisja CO 1130 mg/m3

Emisja pyłów 23 mg/m3

Strumień masy gazów 9,4 g/s

Średni ciąg 15,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 413/1061-1197/569 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 386/476 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.) 290/370, R 325 mm

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 300 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 300/350 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-13,7 kW

Sprawność 79,9 %

Masa 185 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 262 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,7 kg/h

Średnia emisja CO 1161 mg/m3

Emisja pyłów 22 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 15,7 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 488/1400-1536/498 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 450/680 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 341/579
mm

Raster, Optima 414/643

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 360 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 360/330        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8 XXL

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-13,7 kW

Sprawność 79 %

Masa 115 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 260 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,7 kg/h

Średnia emisja CO 1161 mg/m3

Emisja pyłów 22 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 15,7 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 488/1403-1539/527 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 450/680 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 341/579
mm

Raster, Optima 414/643

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 360 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 365/345        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8 XXL Duo

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � blenda maskująca

Moc cieplna 4-13,7 kW

Sprawność 79,9 %

Masa 147 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 262 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,7 kg/h

Średnia emisja CO 1161 mg/m3

Emisja pyłów 22 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 15,7 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 468/1420-1556/468 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 450+450/680 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 380+380/579
mm

Raster, Optima 429+429/643

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 320 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 320/310        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8B XXL

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 78 %

Masa 230 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 280 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 957/1069-1205/441 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 900/450 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 817/369
mm

Raster, Optima 860/410

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 750 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 805/270       mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 9

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 78 %

Masa 180 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 280 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4 kg/h

Średnia emisja CO 545 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 955/1069-1205/506 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 900/450 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 817/369
mm

Raster, Optima 860/410

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 750 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 805/308        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 9 Duo

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość doboru ceramiki, klamki, 

blendy maskującej, szyby)
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



SCHEMAT PODŁĄCZENIA DO INSTALACJI C.O.
NA PRZYKŁADZIE NEMO 6 XL

1 12 2

66

4

33

5

7

1.  Zasilanie instalacji lub naczynie wyrównawcze (w ukł. otwartym) 

  lub  zawór termiczny z krótką kapilarą w układzie zamkniętym ( 1 cal).

2. Czujnik temperatury lub zawór bezpieczeństwa (1/2 cala).

3. Powrót z instalacji (1 cal).

4. Opcjonalny zawór termiczny z długą kapilarą (3/4 cala).

5. Korek 2,5 cala lub wężownica schładzająca z dwoma wyjściami 1/2 cala.

66. Powietrze z zewnątrz do spalania (średnica 98 mm). 

  Dolot z lewej, z prawej lub z tyłu.

7. Wylot spalin (średnica 180 mm).

Seria Nemo – bezrusztowe wkłady kominkowe z płaszczem wodnym



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ceramiki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � estetyczne listwy inox po wewnętrznej 

stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

Całkowita moc cieplna 16,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 6,2 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 12,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 240 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców 
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 165 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 49 dm3

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 998 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 8,1 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./
gł.) 647/1359-1495/478 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 647/465 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 545/362
mm

Raster, Optima 611/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 490 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 490/260 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

Nemo 2 TopEco



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 2B TopEco

Całkowita moc cieplna 15,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 3,4 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 10,0 kW

Sprawność 89,9 %

Masa bez wody 227 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców 
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 160 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 40 dm3

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 1005 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 8,0 g/s

Średni ciąg 14,4 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./
gł.) 711/1359-1495/484 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 680+335/467 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 600+257/353
mm

Raster, Optima 651+306/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 510 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 510/300 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak 

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ramki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

MODERN
 � wyłożenie paleniska 

szamotem
 � szyba łączona, klasyczna 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska          

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

 � wydajna chłodnica 
płaszcza wodnego

 � estetyczne listwy inox po 
wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 2 Duo

Całkowita moc cieplna 16,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 4,0 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 6,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 224 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców               
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 165 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 30 dm3

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 1010 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 8,1 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 758/1113-1249/506 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 647/465 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 545/362
mm

Raster, Optima 611/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/340 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie  
ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ceramiki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � estetyczne listwy inox po wewnętrznej 

stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 4/20 TopEco

Całkowita moc cieplna 20,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 8,2 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 15,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 343 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców 
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 59 dm3

Średnie zużycie paliwa 4,5 kg/h

Średnia emisja CO 980 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 9,8 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 781/1436-1576/613 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 711/467 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/362
mm

Raster, Optima 673/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/370 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie  
ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ceramiki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � estetyczne listwy inox po wewnętrznej 

stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 4/24 TopEco

Całkowita moc cieplna 21,3 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 8,7 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 16,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 343 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców 
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 59 dm3

Średnie zużycie paliwa 4,5 kg/h

Średnia emisja CO 980 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 9,8 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 781/1436-1576/613 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 711/467 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/362
mm

Raster, Optima 673/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/370 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie  
ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ceramiki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � estetyczne listwy inox po wewnętrznej 

stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 4B/20 TopEco

Całkowita moc cieplna 19,5 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 7,0 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 13,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 343 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców 
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 49 dm3

Średnie zużycie paliwa 4,5 kg/h

Średnia emisja CO 1010 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 10,1 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 797/1436-1572/619 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 760+419/469 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/353
mm

Raster, Optima 732+391/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 580 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 580/390 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ramki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

MODERN
 � wyłożenie paleniska 

szamotem
 � szyba łączona, klasyczna 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska          

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

 � wydajna chłodnica 
płaszcza wodnego

 � estetyczne listwy inox po 
wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 4B/24 TopEco

Całkowita moc cieplna 21,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 7,5 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 14,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 245 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców 
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 49 dm3

Średnie zużycie paliwa 4,5 kg/h

Średnia emisja CO 1010 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 10,1 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 797/1436-1572/619 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 760+419/469 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/353
mm

Raster, Optima 732+391/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 580 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 580/390 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ramki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

MODERN
 � wyłożenie paleniska 

szamotem
 � szyba łączona, klasyczna 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska          

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

 � wydajna chłodnica 
płaszcza wodnego

 � estetyczne listwy inox po 
wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 4 Duo

Całkowita moc cieplna 21,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 5,5 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 9,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 287 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców 
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 50 dm3

Średnie zużycie paliwa 5,0 kg/h

Średnia emisja CO 990 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 10,0 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 820/1147-1283/681 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 711/465 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/362
mm

Raster, Optima 673/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 620 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 620/470 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ceramiki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � estetyczne listwy inox po wewnętrznej 

stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 6 TopEco

Całkowita moc cieplna 18,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 6,5 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 14,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 220 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców 
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 50 dm3

Średnie zużycie paliwa 4,0 kg/h

Średnia emisja CO 990 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 824/1261-1397/478 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 750/377 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/272
mm

Raster, Optima 713/338

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/260 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ceramiki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � estetyczne listwy inox po wewnętrznej 

stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 6 XL TopEco

Całkowita moc cieplna 18,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 6,5 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 14,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 259 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców        
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 50 dm3

Średnie zużycie paliwa 4,0 kg/h

Średnia emisja CO 990 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 824/1334-1470/478 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 750/450 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/352
mm

Raster, Optima 713/407

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/260 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ceramiki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � estetyczne listwy inox po wewnętrznej 

stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 8

Całkowita moc cieplna 12,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 5,0 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 10,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 196 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców         
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 180 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 20 dm3

Średnie zużycie paliwa 3,3 kg/h

Średnia emisja CO 990 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 8,0 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 521/1245-1381/516 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 419/511 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 310/410
mm

Raster, Optima 383/474

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 360 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 360/330 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ceramiki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � estetyczne listwy inox po wewnętrznej 

stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 8B

Całkowita moc cieplna 12,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 3,8 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 8,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 164 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców  
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 180 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 20 dm3

Średnie zużycie paliwa 3,3 kg/h

Średnia emisja CO 990 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 8,0 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 499/1269-1405/475 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 450+450/510 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 380+380/410
mm

Raster, Optima 429+429/474

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 310 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 310/310 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ramki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

MODERN
 � wyłożenie paleniska 

szamotem
 � szyba łączona, klasyczna 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska          

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

 � wydajna chłodnica 
płaszcza wodnego

 � estetyczne listwy inox po 
wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 77,3 %

Masa 223 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 290 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 570 mg/m3

Emisja pyłów 38 mg/m3

Strumień masy gazów 8,8 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 832/1428-1564/477 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 665/477 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 545/362
mm

Raster, Optima 611/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/270 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak 

Dragon 2 LIFT

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 77,3 %

Masa 223 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 290 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 570 mg/m3

Emisja pyłów 38 mg/m3

Strumień masy gazów 8,8 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 832/1428-1564/477 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 665/520 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 545/405
mm

Raster, Optima 611/471

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/270 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak 

Dragon 2 XL LIFT

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 77,0 %

Masa 257 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 299 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 570 mg/m3

Emisja pyłów 38 mg/m3

Strumień masy gazów 8,8 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 771/1535-1671/488 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 705+360/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 600+257/353
mm

Raster, Optima 651+306/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 530 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 530/300        mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 2B LIFT

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 77,0 %

Masa 250 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 299 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 570 mg/m3

Emisja pyłów 38 mg/m3

Strumień masy gazów 8,8 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 771/1478-1614/488 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 705+360/521 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 600+257/396
mm

Raster, Optima 651+306/471

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 530 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 530/300        mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 2B XL LIFT

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  | OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 77,0 %

Masa 178 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 290 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 570 mg/m3

Emisja pyłów 38 mg/m3

Strumień masy gazów 8,8 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 832/1429-1565/524 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 665/477 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 545/362
mm

Raster, Optima 611/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/330       mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 2 Duo LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-14 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 225 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 300 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,0 kg/h

Średnia emisja CO 550 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 13,5 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 814/1526-1662/532 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 725/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/362
mm

Raster, Optima 673/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 570 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 570/310        mm 

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4/14 LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-14 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 233 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 300 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,0 kg/h

Średnia emisja CO 550 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 13,5 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 814/1546-1682/532 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 814/521 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/405
mm

Raster, Optima 673/471

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 570 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 570/310        mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4/14 XL LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 5-15,5 kW

Sprawność 78,6 %

Masa 241 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 306 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,2 kg/h

Średnia emisja CO 547 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 9,7 g/s

Średni ciąg 13,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 814/1526-1662/602 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 725/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/362
mm

Raster, Optima 673/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 570 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 570/390        mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4/16 LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 5-15,5 kW

Sprawność 78,6 %

Masa 249 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 306 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,2 kg/h

Średnia emisja CO 547 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 9,7 g/s

Średni ciąg 13,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 814/1546-1682/602 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 814/521 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/405
mm

Raster, Optima 673/471

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 570 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 570/390        mm 

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4/16 XL LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 5-15,5 kW

Sprawność 78,6 %

Masa 295 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 
20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 305 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,2 kg/h

Średnia emisja CO 547 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 9,7 g/s

Średni ciąg 13,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 852/1526/612 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 852+511/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/353
mm

Raster, Optima 732+391/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 580 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 580/390       mm 

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4B LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Dragon 4B Slim LIFT 

Moc cieplna 4-14 kW

Sprawność 78 %

Masa 227 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 
20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 305 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,0 kg/h

Średnia emisja CO 550 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 13,5 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 852/1526/511 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 852+511/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/353
mm

Raster, Optima 732+391/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/280       mm 

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Dragon 4B Slim LIFT (Tylny Załadunek)

Moc cieplna 4-14 kW

Sprawność 78 %

Masa 227 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 
20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 305 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,0 kg/h

Średnia emisja CO 550 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 13,5 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 852/1526/520 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 852+520/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/353
mm

Raster, Optima 732+391/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/280       mm 

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 5-15,5 kW

Sprawność 78,6 %

Masa 255 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 305 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,2 kg/h

Średnia emisja CO 547 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 9,7 g/s

Średni ciąg 13,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 852/1546-1682/612 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 852+511/521 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/396
mm

Raster, Optima 732+391/471

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/280        mm 

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4B XL LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 5-15,5 kW

Sprawność 78,6 %

Masa 255 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 305 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,2 kg/h

Średnia emisja CO 547 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 9,7 g/s

Średni ciąg 13,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 852/1546-1682/511 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 852+511/521 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/396
mm

Raster, Optima 732+391/471

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/280        mm 

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4B XL Slim LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  | OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 5-15,5 kW

Sprawność 78,6 %

Masa 218 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 305 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4,2 kg/h

Średnia emisja CO 547 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 9,7 g/s

Średni ciąg 13,8 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 814/1446-1582/699 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 725/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/362
mm

Raster, Optima 673/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 620 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 620/470       mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 4 Duo LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Dragon 6 LIFT

Moc cieplna 4-12 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 208 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 295 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,5 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 931/1279-1415/477 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 763/387 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/272
mm

Raster, Optima 713/338

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/260       mm 

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Dragon 6 XL LIFT

Moc cieplna 4-12 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 243 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 
20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 295 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,5 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 931/1413/477 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 851/460 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/345
mm

Raster, Optima 713/411

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/260       mm 

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Dragon 6 XXL LIFT

Moc cieplna 4-12 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 258 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 
20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 295 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,5 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 931/1544/477 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 851/610 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/495
mm

Raster, Optima 713/561

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 660 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 660/280        mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  | OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-12 kW

Sprawność 78,0 %

Masa 238 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 280 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,5 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 931/1597-1733/524 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 763/610 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/495
mm

Raster, Optima 713/561

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 660 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 660/326        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 6 XXL Duo LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 3-11,5 kW

Sprawność 75,0 %

Masa 188 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 270 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,3 kg/h

Średnia emisja CO 1130 mg/m3

Emisja pyłów 23 mg/m3

Strumień masy gazów 9,4 g/s

Średni ciąg 15,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 526/1479-1615/519 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 431/521 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 310/410
mm

Raster, Optima 383/474

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 360 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 360/330      mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8 LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 3-9 kW

Sprawność 75,0 %

Masa 188 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 270 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 2,7 kg/h

Średnia emisja CO 1130 mg/m3

Emisja pyłów 23 mg/m3

Strumień masy gazów 9,4 g/s

Średni ciąg 15,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 526/1479-1615/428 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 431/521 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 310/410
mm

Raster, Optima 383/474

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 260 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 260/330      mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8 Slim LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-13,7 kW

Sprawność 79,9 %

Masa 188 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 262 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,7 kg/h

Średnia emisja CO 1161 mg/m3

Emisja pyłów 22 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 15,7 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 641/1517-1653/509 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 463/688 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 341/579
mm

Raster, Optima 414/643

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 360 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 360/330      mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8 XXL LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  | OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 3-11,5 kW

Sprawność 75 %

Masa 173 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 270 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,3 kg/h

Średnia emisja CO 1130 mg/m3

Emisja pyłów 23 mg/m3

Strumień masy gazów 9,4 g/s

Średni ciąg 15,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 526/1555-1691/552 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 434/521 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 310/410
mm

Raster, Optima 383/474

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 350 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 350/320        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8 Duo LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  | OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-13,7 kW

Sprawność 79 %

Masa 173 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 260 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,7 kg/h

Średnia emisja CO 1161 mg/m3

Emisja pyłów 22 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 15,7 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 641/1517-1653/543 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 463/688 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 341/579
mm

Raster, Optima 414/643

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 360 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 365/345        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8 XXL Duo LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 3-11,7 kW

Sprawność 75,0 %

Masa 182 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 
20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 271 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,3 kg/h

Średnia emisja CO 1130 mg/m3

Emisja pyłów 23 mg/m3

Strumień masy gazów 9,4 g/s

Średni ciąg 15,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 579/1514/579 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 543+543/512 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 380+380/410
mm

Raster, Optima 429+429/474

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 310 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 310/310        mm 

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8B LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-13,7 kW

Sprawność 79,9 %

Masa 248 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 262 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 3,7 kg/h

Średnia emisja CO 1161 mg/m3

Emisja pyłów 22 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 15,7 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 579/1530-1666/579 mm

Wymiary zewnętrzne fasady
(szer./wys.) 478+478/691 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 380+380/579
mm

Raster, Optima 429+429/643

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 320 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 320/310        mm 

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 8B XXL LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe: 

 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                        

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna, 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 78 %

Masa 258 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 280 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4 kg/h

Średnia emisja CO 540 mg/m3

Emisja pyłów 36 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 1085/1396-1532/460 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 910/458 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 817/369
mm

Raster, Optima 860/410

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 750 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 805/270      mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 9 LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  | OPTIMA  |  RASTER

Moc cieplna 4-13 kW

Sprawność 78 %

Masa 205 kg

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, 
brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 280 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
 w przewodzie kominowym -12 Pa

Średnie zużycie paliwa 4 kg/h

Średnia emisja CO 545 mg/m3

Emisja pyłów 37 mg/m3

Strumień masy gazów 8,9 g/s

Średni ciąg 13 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu
(szer./wys./gł.) 1085/1397-1533/529 mm

Wymiary zewnętrzne fasady  
(szer./wys.) 1004/460 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 817/369
mm

Raster, Optima 860/410

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 750 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 805/308        mm 

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak

Dragon 9 Duo LIFT

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � możliwość konfiguracji ceramiki, klamki, szyby, blendy
 � listwy inox po wewnętrznej stronie ramki 

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

RASTER 
 � wyłożenie paleniska                         

ceramiką Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna 

w stalowej ramie                                                 
o lekko zaokrąglonych 
brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska  

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja ceramiki, klamki,            

szyby, blendy
 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � listwy inox po wewnętrznej stronie 

ramki

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

Całkowita moc cieplna 10,2 - 16,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV2 6,2 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 12,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 293 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej
wężownicy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 165 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 49 dm3

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 998 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 8,1 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 922/1428/477 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 752/477 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 545/362
mm

Raster, Optima 611/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 490 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 490/260 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

Nemo 2 TopEco LIFT
MODERN

 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 2B TopEco LIFT

Całkowita moc cieplna 8,4 - 15,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV2 3,4 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 10,0 kW

Sprawność 89,9 %

Masa bez wody 300 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej
wężownicy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 160 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 40 dm3

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 1005 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 8,0 g/s

Średni ciąg 14,4 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 856/1428/540 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 771+426/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 600+257/353
mm

Raster, Optima 651+306/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 510 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 510/300 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ramki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

 � wydajna chłodnica 
płaszcza wodnego

 � estetyczne listwy inox po 
wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska 

szamotem
 � szyba łączona, klasyczna 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska          

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 2 Duo LIFT

Całkowita moc cieplna 16 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 4,0 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 6,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 340 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców 
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej  
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 165 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne  
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 30 dm3

Średnie zużycie paliwa 3,6 kg/h

Średnia emisja CO 1010 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 8,1 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 922/1428-1564/525 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 665/477 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 545/362
mm

Raster, Optima 611/428

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/340 mm

Możliwość instalowania w budynkach  
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ramki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � estetyczne listwy inox po wewnętrznej 

stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba łączona, klasyczna 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic
OPTIMA

 � wyłożenie paleniska           
czarnym szamotem

 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska          

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 4/20 TopEco LIFT

Całkowita moc cieplna 13,2 - 20,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV2 8,2 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 15,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 331 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej
wężownicy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 59 dm3

Średnie zużycie paliwa 4,5 kg/h

Średnia emisja CO 980 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 9,8 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 814/1526/602 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 814/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/362
mm

Raster, Optima 673/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/370 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja ceramiki, klamki,            

szyby, blendy
 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � listwy inox po wewnętrznej stronie 

ramki

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 4/24 TopEco LIFT

Całkowita moc cieplna 13,7 - 21,3 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV2 8,7 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 16,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 331 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej
wężownicy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 59 dm3

Średnie zużycie paliwa 4,5 kg/h

Średnia emisja CO 980 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 9,8 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 814/1526/602 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 814/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/362
mm

Raster, Optima 673/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 550 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 550/370 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja ceramiki, klamki,            

szyby, blendy
 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � listwy inox po wewnętrznej stronie 

ramki

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 4B/20 TopEco LIFT

Całkowita moc cieplna 13,0 - 19,5 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV2 7,0 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 13,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 410 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej
wężownicy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 49 dm3

Średnie zużycie paliwa 4,5 kg/h

Średnia emisja CO 1010 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 10,1 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 852/1526/612 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 852+511/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/353
mm

Raster, Optima 732+391/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 580 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 580/390 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ramki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

 � wydajna chłodnica 
płaszcza wodnego

 � estetyczne listwy inox po 
wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska 

szamotem
 � szyba łączona, klasyczna 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska          

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 4B/24 TopEco LIFT

Całkowita moc cieplna 14,5 - 21,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV2 7,5 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 14,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 315 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej
wężownicy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 49 dm3

Średnie zużycie paliwa 4,5 kg/h

Średnia emisja CO 1010 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 10,1 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 852/1526/612 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 852+511/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 685+343/353
mm

Raster, Optima 732+391/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 580 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 580/390 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja (możliwość  

doboru ramki, klamki, blendy  
maskującej, szyby)

 � wydajna chłodnica 
płaszcza wodnego

 � estetyczne listwy inox po 
wewnętrznej stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
 � podwójna szyba
 � szyba gięta zamiast łączonej
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska 

szamotem
 � szyba łączona, klasyczna 

w stalowej ramie o lekko 
zaokrąglonych brzegach

 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska          

ceramiką Refrabox
 � szyba łączona, z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 4 Duo LIFT

Całkowita moc cieplna 21,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV 2 5,5 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 9,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 340 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców 
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej 
wężowniczy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne 
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 50 dm3

Średnie zużycie paliwa 5,0 kg/h

Średnia emisja CO 990 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 10,0 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 814/1446-1582/699 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 814/478 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 606/362
mm

Raster, Optima 673/428

Średnica wewnętrzna czopucha 200 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 125 mm

Maksymalna długość polan 620 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 620/470 mm

Możliwość instalowania w budynkach 
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
� system idealnie czystej szyby
� szyba otwierana do góry i do boku
� wkład całkowicie szczelny
� ceramiczny deflektor Refrabox
� przyłącze powietrza z trzech stron
� precyzyjna regulacja powietrza

pierwotnego/wtórnego
� system dopalania spalin
� konfiguracja (możliwość

doboru ramki, klamki, blendy
maskującej, szyby)

� wydajna chłodnica płaszcza wodnego
� estetyczne listwy inox po wewnętrznej

stronie ramki

Wyposażenie dodatkowe
� podwójna szyba
� szyba gięta zamiast łączonej
� blenda maskująca

MODERN
� wyłożenie paleniska szamotem
� szyba łączona, klasyczna

w stalowej ramie o lekko
zaokrąglonych brzegach

� klamka Classic
OPTIMA
� wyłożenie paleniska

czarnym szamotem
� szyba z nadrukiem
� wąskie profile czarne lub inox

zamiast tradycyjnej ramy szyby
� klamka Design

RASTER
� wyłożenie paleniska

ceramiką Refrabox
� szyba łączona, z nadrukiem
� wąskie profile czarne lub inox

zamiast tradycyjnej ramy szyby
� klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 6 TopEco LIFT

Całkowita moc cieplna 10,5 - 18,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV2 6,5 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 14,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 336 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej
wężownicy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 50 dm3

Średnie zużycie paliwa 4,0 kg/h

Średnia emisja CO 990 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 1021/1279-1415/477 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 763/387 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/272
mm

Raster, Optima 713/338

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/260 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja ceramiki, klamki,            

szyby, blendy
 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � listwy inox po wewnętrznej stronie 

ramki

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 6 XL TopEco LIFT

Całkowita moc cieplna 10,5 - 18,0 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV2 6,5 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 14,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 336 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej
wężownicy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 170 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 50 dm3

Średnie zużycie paliwa 4,0 kg/h

Średnia emisja CO 990 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 9,0 g/s

Średni ciąg 14,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 1021/1414/477 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 851/460 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 649/352
mm

Raster, Optima 713/407

Średnica wewnętrzna czopucha 180 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 600 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 600/260 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
� system idealnie czystej szyby
� szyba otwierana do góry i do boku
� wkład całkowicie szczelny
� ceramiczny deflektor Refrabox
� przyłącze powietrza z trzech stron
� precyzyjna regulacja powietrza

pierwotnego/wtórnego
� system dopalania spalin
� konfiguracja ceramiki, klamki,

szyby, blendy
� wydajna chłodnica płaszcza wodnego
� listwy inox po wewnętrznej stronie

ramki

Wyposażenie dodatkowe:
� podwójna szyba
� blenda maskująca

MODERN
� wyłożenie paleniska szamotem
� szyba klasyczna w stalowej ramie

o lekko zaokrąglonych brzegach
� klamka Classic

OPTIMA
� wyłożenie paleniska

czarnym szamotem
� szyba z nadrukiem
� wąskie profile czarne lub inox

zamiast tradycyjnej ramy szyby
� klamka Design

RASTER
� wyłożenie paleniska ceramiką

Refrabox
� szyba z nadrukiem
� wąskie profile czarne lub inox

zamiast tradycyjnej ramy szyby
� klamka Design



MODERN  |  OPTIMA  |  RASTER
Nemo 8 LIFT

Całkowita moc cieplna 12 kW

Moc grzewcza wymiennika wodnego dla BImSchV2 5,0 kW

Maksymalna moc grzewcza wymiennika wodnego 10,0 kW

Sprawność 89,0 %

Masa bez wody 196 kg

Maksymalne ciśnienie robocze układu wodnego 0,19 MPa

Wewnętrzna średnica gwintu wodnych króćców
przyłączeniowych (króćców pomocniczych) 1 (½) cal

Wewnętrzna średnica gwintu opcjonalnej
wężownicy schładzającej 2½ cal

Paliwo drewno o wilgotności do 20%, brykiet drzewny

Temperatura spalin przy mocy nominalnej 180 °C

Wymagane minimalne ciśnienie względne
w przewodzie kominowym -15 Pa

Pojemność wymiennika wodnego 20 dm3

Średnie zużycie paliwa 3,3 kg/h

Średnia emisja CO 990 mg/m3

Emisja pyłów 39 mg/m3

Strumień masy gazów 8,0 g/s

Średni ciąg 13,0 Pa

Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.) 526/1479-1615/536 mm

Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.) 431/521 mm

Wymiary zewnętrzne szyby
(szer./wys.)

Modern 310/410
mm

Raster, Optima 383/474

Średnica wewnętrzna czopucha 150 mm

Średnica zewnętrzna króćca powietrza 98 mm

Maksymalna długość polan 360 mm

Wymiary paleniska (szer./gł.) 360/330 mm

Możliwość instalowania w budynkach
z wentylacją mechaniczną tak 

Możliwość pracy w układzie ciśnieniowym tak

W standardzie
 � system idealnie czystej szyby
 � szyba otwierana do góry i do boku
 � wkład całkowicie szczelny
 � ceramiczny deflektor Refrabox
 � przyłącze powietrza z trzech stron
 � precyzyjna regulacja powietrza 

pierwotnego/wtórnego
 � system dopalania spalin
 � konfiguracja ceramiki, klamki,            

szyby, blendy
 � wydajna chłodnica płaszcza wodnego
 � listwy inox po wewnętrznej stronie 

ramki

Wyposażenie dodatkowe:
 � podwójna szyba
 � blenda maskująca

MODERN
 � wyłożenie paleniska szamotem
 � szyba klasyczna w stalowej ramie 

o lekko zaokrąglonych brzegach
 � klamka Classic

OPTIMA
 � wyłożenie paleniska           

czarnym szamotem
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design

RASTER 
 � wyłożenie paleniska ceramiką 

Refrabox
 � szyba z nadrukiem
 � wąskie profile czarne lub inox 

zamiast tradycyjnej ramy szyby
 � klamka Design


