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Kominek NEVIS 7 kW
beżowy, bordo, antracyt lub dowolny RAL

Kominki na pellet to nowoczesna forma ogrzewania. Łączą wszystkie zalety tradycyjnego 

kominka, zapewniając jednocześnie komfort obsługi i działania godny XXI-wieku. Produkty firmy Regess dają

przyjemne ciepło i:

są bardzo łatwe w obsłudze

rozpalają się automatycznie i zapewniają komfort ciepłego powietrza już po kilku minutach

utrzymują zadaną temperaturę i są wyposażone w możliwość programowania dniowego, jak i tygodniowego 

nie wymagają otwierania paleniska w celu uzupełnienia opału

mogą funkcjonować pod pełnym obciążeniem i nie być czyszczone przez ponad tydzień - co doceni każdy, nawet 

najbardziej leniwy użytkownik

są neutralne pod względem emisji CO2

Dzięki nieskomplikowanej konstrukcji kominki można z powodzeniem zainstalować w mieszkaniu, domu jednorodzinnym, 

biurze, magazynie czy warsztacie. Każdy, kto ceni przyjemne ciepło, zapach drewna oraz czystość, wybierze dla siebie 

idealny kominek spośród aż 4 oferowanych modeli.

Kominek STELLA  7 kW
beżowy, bordo, antracyt lub dowolny RAL

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

03-REG-APSNB

03-REG-APSNM

03-REG-APSNA

03-REG-APSNP

kolor beżowy

kolor bordo

kolor antracyt

kolor spersonalizowany

Tel. +48 75 767 72 78

Parametry techniczne:  

wymiary (szerokość, wysokość, głębokość)

waga netto

sprawność

zużycie paliwa w trybie MAX

pojemność zasobnika na pellet

parametry pellet (śred./długość)

minimalna średnica rury dymowej

450/900/470 mm

91 kg

93,7%

1,7 kg / godz.

23 kg

6/30 mm

80 mm

Parametry techniczne:  

wymiary (szerokość, wysokość, głębokość)

waga netto

sprawność

zużycie paliwa w trybie MAX

pojemność zasobnika na pellet

parametry pellet (śred./długość)

minimalna średnica rury dymowej

450/865/480 mm

68 kg

93,7%

1,7 kg / godz.

15 kg

6/30 mm

80 mm

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

03-REG-APSSB

03-REG-APSSM

03-REG-APSSA

03-REG-APSSP

kolor beżowy

kolor bordo

kolor antracyt

kolor spersonalizowany



Kominek MINIGEA 8 kW

beżowy, bordo, antracyt lub dowolny RAL

możliwość podwieszenia na ścianie

możliwość wyboru wyjścia spalin

Kominek FRANCY 10 kW
beżowy, bordo, antracyt lub dowolny RAL

Mimo, iż nierzadko ostrzegamy klientów przed zakupem pelletu niewiadomego pochodzenia, 

często serwisujemy kominki, do których uszkodzenia doszło tylko i wyłącznie przez słabej 

jakości paliwo. Największym wrogiem kominka na pellet jest piach i ziemia zawarte w spalanym 

produkcie. Oprócz nadmiernego zużycia pieca, pogarszają się nie tylko właściwości grzewcze,

ale i walory estetyczne (silne zabrudzenie). Dlatego, by móc w pełni wykorzystać możliwości 

kominków, rekomendujemy używanie pelletu REGESS ENERGY. 

Pellet Regess Energy:
granulki od 6 do 8 mm

pachnie świeżym drewnem

z 1 tony opału pozostaje zaledwie 2kg popiołu, który można wykorzystać np. jako nawóz do kwiatów

łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu

nie brudzi podczas spalania, nie zawiera ziemi i piachu

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DIN +

wymiary standard (szerokość, wysokość, głębokość)

wymiary model podwieszany

waga netto model standard

waga netto model podwieszany

sprawność

zużycie paliwa w trybie MAX

pojemność zasobnika na pellet

parametry pellet (śred./długość)

minimalna średnica rury dymowej

Parametry techniczne:  

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

03-REG-APSMB
03-REG-APSMM
03-REG-APSMA
03-REG-APSMF

kolor beżowy

kolor bordo

kolor antracyt

kolor spersonalizowany

750/910/250 mm

750/910/320 mm

95 kg

100 kg

93,6%

1,7 kg / godz.

14 kg

6/30 mm

80 mm

Parametry techniczne:  

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

kolor beżowy

kolor bordo

kolor antracyt

kolor spersonalizowany

wymiary (szerokość, wysokość, głębokość)

waga netto

sprawność

zużycie paliwa w trybie MAX

pojemność zasobnika na pellet

parametry pellet (śred./długość)

minimalna średnica rury dymowej

595/1010/520 mm

102 kg

91,3%

2 kg / godz.

23 kg

6/30 mm

80 mm

03-REG-APSFB
03-REG-APSFM
03-REG-APSFA
03-REG-APSFP



Tel. +48 75 644 20 73

ul. Łokietka 30
58-533 Mysłakowice

Tel. +48 75 767 72 78
E-mail: info@regessenergy.pl

SALON SPRZEDAŻY


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

