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ELIPSE CASE ELIPSE Z ARCHITECTURE SL 

MODEL PODŁOGOWY MODEL PODŁOGOWY MODEL PODŁOGOWY 

TOWER 

MODEL PODŁOGOWY 

ELIPSE BASE 

MODEL NA STÓŁ 

QUADRA BASE 

MODEL NA STÓŁ 

FIRE BASE TABLE FENIX BORA 

WOLNOSTOJĄCY 

FENIX 

SCIROCCO 

WOLNOSTOJĄCY 

PŁONĄCY OBIEKT 

THE CITY LIBERTY 

WOLNOSTOJĄCY MODEL PODŁOGOWY 



ELIPSE WALL 

Wykonanie 

Biały matowy, czarny matowy, 
szczotkowana stal nierdzewna, 
chromowana, z czarnym panelem 
szklanym 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna i szkło SCHOTT 
ROBAX® 

Masa 24 kg 

Typ palnika Palnik knotowy z certyfikatem TÜV 

Pojemność 
zbiornika 

2,6 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

84 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny/czarny (obudowa/szkło) palnik knotowy 1012946 882,35 

biały/czarny (obudowa/szkło) palnik knotowy 1033886 882,35 

szczotkowana stal nierdzewna/czarny 
(obudowa/szkło) 

palnik knotowy 1033887 1.134,45 

chrom/czarny (obudowa/szkło) palnik knotowy 1033888 1.344,53 



QUADRA WALL 

Wykonanie 
Szczotkowana stal nierdzewna 
lub czarny z czarnym panelem 
szklanym 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna i szkło 
SCHOTT ROBAX® 

Masa 25 kg 

Typ palnika palnik knotowy 

Pojemność zbiornika 2,6 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

84 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny/czarny (obudowa/szkło) palnik knotowy 1012952 798,32 

szczotkowana stal nierdzewna/czarny 
(obudowa/szkło) 

palnik knotowy 1012954 1.050,42 



OXFORD 600 

Wykonanie 
Biały z połyskiem, czarny z połyskiem, 
szczotkowana stal nierdzewna lub 
chromowana 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna i szkło SCHOTT 
ROBAX® 

Masa 
21 kg (model ścienny) - 29 kg (model do 
zabudowy) 

Typ palnika palnik knotowy 

Pojemność zbiornika 2,47 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

96 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny z połyskiem/czarny (rama/obudowa) palnik knotowy 1033875 1.403,36 

biały z połyskiem/czarny (rama/obudowa) palnik knotowy 1033876 1.403,36 

szczotkowana stal nierdzewna/czarny 
(rama/obudowa) 

palnik knotowy 1033877 1.487,39 

chromowana/czarny (rama/obudowa) palnik knotowy 1033878 1.613,45 

zestaw montażowy Oxford 600 (czarny) palnik knotowy 1033954 210,08 

Montaż naścienny 

Wbudowany 



OXFORD 700 

Wykonanie 
Biały z połyskiem, czarny z 
połyskiem, szczotkowana stal 
nierdzewna lub chromowana 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna i szkło 
SCHOTT ROBAX® 

Masa 
27 kg (model ścienny) - 37 kg 
(model do zabudowy) 

Typ palnika palnik knotowy 

Pojemność zbiornika 2,88 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

111 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny z połyskiem/czarny (rama/obudowa) palnik knotowy 1Ü33879 1.470,59 

biały z połyskiem/czarny (rama/obudowa) palnik knotowy 1Ü3388Ü 1.470,59 

szczotkowana stal nierdzewna/czarny 
(rama/obudowa) 

palnik knotowy 1Ü33881 1.512,61 

chromowana/czarny (rama/obudowa) palnik knotowy 1Ü33882 1.756,30 

zestaw montażowy Oxford 700 (czarny) palnik knotowy 1Ü33955 210,08 

Montaż naścienny 

Wbudowany 



CAMBRIDGE 400 

Wykonanie 
Czarna tylna ściana, przezroczysty front 
szklany 

Materiał 
Aluminium, stal nierdzewna i optycznie białe 
szkło ochronne 

Masa 19 kg 

Typ palnika palnik knotowy 

Pojemność zbiornika 1,65 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

65 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez VAT w 

EUR 

czarny z połyskiem/szczotkowana stal 
nierdzewna/szkło ochronne 

palnik knotowy 1033884 1.302,52 



CAMBRIDGE 600 

Wykonanie 
Czarna tylna ściana, przezroczysty front 
szklany 

Materiał 
Aluminium, stal nierdzewna i optycznie białe 
szkło ochronne 

Masa 27 kg 

Typ palnika palnik knotowy 

Pojemność zbiornika 2,47 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

96 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez VAT w 

EUR 

czarny z połyskiem/szczotkowana stal 
nierdzewna/szkło ochronne 

palnik knotowy 1033885 1.420,17 



ELIPSE Z 

Wykonanie 

biały z połyskiem, czarny z połyskiem, 
biały i czarny na chromowanej nóżce, 
szczotkowana stal nierdzewna i 
chromowana na czarnej nóżce, 
czarny na miedzianej nóżce 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna i szkło SCHOTT 
ROBAX® 

Masa 44,5 kg 

Typ palnika Palnik knotowy z certyfikatem TÜV 

Pojemność zbiornika 2,6 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

84 m
3 

Czas palenia się  5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny/chrom (obudowa/nóżka) palnik knotowy 1014475 1.084,03 

biały/chrom (obudowa/nóżka) palnik knotowy 1033864 1.084,03 

szczotkowana stal nierdzewna/czarny 
(obudowa/nóżka) 

palnik knotowy 1033865 1.336,13 

chrom/czarny (obudowa/nóżka) palnik knotowy 1033866 1.546,22 

biały z połyskiem/chrom (obudowa/nóżka) palnik knotowy 1033867 1.546,22 

czarny z połyskiem/chrom (obudowa/nóżka) palnik knotowy 1033868 1.546,22 

czarny/miedź (obudowa/nóżka) palnik knotowy 1042118 1.546,22 



ELIPSE CASE 

Wykonanie 
biały matowy, czarny matowy z 
chromowanymi osłonami bocznymi 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna i szkło SCHOTT 
ROBAX® 

Masa 41,5 kg 

Typ palnika Palnik knotowy z certyfikatem TÜV 

Pojemność zbiornika 2,6 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

84 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny/chrom (obudowa/detale boczne) palnik knotowy 1014479 1.084,03 

biały/chrom (obudowa/detale boczne) palnik knotowy 1033869 1.084,03 



ARCHITECTURE SL 

Wykonanie 
Konstrukcja z betonu lub piaskowca i 
czarna obudowa palnika 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna lub piaskowiec i 
szkło SCHOTT ROBAX® 

Masa ok. 40 kg 

Typ palnika Palnik knotowy z certyfikatem TÜV 

Pojemność 
zbiornika 

2,6 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

84 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny/beton (obudowa/cokół) palnik knotowy 1019172 1.084,03 

czarny/piaskowiec (obudowa/cokół) palnik knotowy 1021042 1.252,10 



TOWER 

Wykonanie 
Nero (ciemny szarobrązowy), biały, terra 
(ciemnobrązowy) 

Materiał Stal, stal nierdzewna i szkło ochronne 

Masa 64 kg 

Typ palnika 
Palnik automatyczny / 2-stopniowa 
wysokość płomienia 

Pojemność zbiornika 2 pojemniki 5 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

270 m
3 

Czas palenia się 6 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

nero palnik automatyczny 1041937 3.739,50 

terra palnik automatyczny 1041938 3.739,50 

biały palnik automatyczny 1041939 3.739,50 



QUADRA BASE 

Wykonanie 
Szczotkowana stal nierdzewna i czarne 
szkło 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna, czarne szkło i 
szkło SCHOTT ROBAX® 

Masa 19 kg 

Typ palnika Palnik knotowy z certyfikatem TÜV 

Pojemność zbiornika 2,6 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

84 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny/czarny (obudowa/szkło) palnik knotowy 1014482 714,29 

szczotkowana stal nierdzewna palnik knotowy 1014484 966,39 



ELIPSE BASE 

Wykonanie 

Biały z połyskiem, czarny z 
połyskiem, biały matowy, czarny 
matowy, szczotkowana stal 
nierdzewna i chromowana 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna i szkło 
SCHOTT ROBAX® 

Masa 19,5 kg 

Typ palnika Palnik knotowy z certyfikatem TÜV 

Pojemność zbiornika 2,6 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

84 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny palnik knotowy 1012943 798,32 

biały palnik knotowy 1033871 798,32 

szczotkowana stal nierdzewna palnik knotowy 1012945 1.050,42 

chrom palnik knotowy 1033872 1.260,50 

biały z połyskiem palnik knotowy 1033873 1.260,50 

czarny z połyskiem palnik knotowy 1033874 1.260,50 



FIRE BASE TABLE 

Wykonanie 
Chromowany stojak, palnik ze 
szczotkowanej stali nierdzewnej i 
szklana płyta 

Materiał Stal, stal nierdzewna i szkło ochronne 

Masa 63 kg 

Typ palnika palnik knotowy lub automatyczny 

Pojemność 
zbiornika 

2,6 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

185 m
3 

Czas palenia się 2 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

chrom/hartowane szkło okrągły palnik knotowy 1033889 3.487,39 



FENIX BORA 

Wykonanie 
kolorystyka mahoniowa z białymi 
detalami i przydymione szkło 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna i szkło SCHOTT 
ROBAX® 

Masa 73 kg 

Typ palnika palnik automatyczny 

Pojemność 
zbiornika 

2 pojemniki 5 l (brak w  zestawie) 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

84 m
3 

Czas palenia się 
20 godzin - automatyczne wyłączenie 
po 8 godzinach ciągłej pracy 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

kolorystyka mahoniowa palnik automatyczny 500mm 1021138 4.747,90 



FENIX SCIROCCO 

Wykonanie 
kolorystyka mahoniowa z białymi 
detalami i przydymione szkło 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna i szkło 
SCHOTT ROBAX® 

Masa 73 kg 

Typ palnika palnik automatyczny 

Pojemność 
zbiornika 

2 pojemniki 5 l (brak w  zestawie) 

Minimalna 
kubatura 
pomieszczenia 

170 m
3 

Czas palenia się 
20 godzin - automatyczne 
wyłączenie po 8 godzinach ciągłej 
pracy 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

kolorystyka mahoniowa palnik automatyczny 1000mm 1021141 7.226,89 



LIBERTY 

Wykonanie kolorystyka brązowa 

Materiał Stal, stal nierdzewna i kamienie lawy 

Masa 78 kg 

Typ palnika palnik automatyczny 

Pojemność zbiornika 2 pojemniki 5 l (brak w  zestawie) 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

270 m
3 

Czas palenia się 6 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

Stal w kolorystyce brązowej okrągły palnik automatyczny 1030609 19.201,68 



ARCHITECTS COLLECTION

Dla kominków do zabudowy: 

Wykonanie 
Lakierowane proszkowo nero z czarną tylną ścianką ze szkła (nie dla modelu FD) i czarna 
aplikacja szklana na panelu ramowym* 

Materiał Stal, czarne szkło i materiał izolacyjny 

Masa Od 73 kg do 93 kg - zależnie od modelu 

Typ palnika Palnik knotowy lub automatyczny 

Ilość napełnieniowa 2,6 l lub dwa pojemniki 5 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

84 m
3 

Czas palenia się 5 godzin / 8 godzin (palnik knotowy / automatyczny) 

*Możliwe wymiary specjalne na życzenie 



KOMINKI DO ZABUDOWY 

LAYOUT 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny/czarny(obudowa/palnik
*
), z 

czarnym frontem szklanym 
Quadra Inside ISL (palnik knotowy) 1007902 1.848,74 

czarny/VAG (obudowa/palnik
†
), z czarnym

frontem szklanym 
Quadra Inside Automatic I SL 1032856 3.394,96 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny/czarny(obudowa/palnik*), z 
czarnym frontem szklanym 

Quadra Inside I SL (palnik knotowy) 1008684 1.932,77 

czarny/VAG (obudowa/palnik**), z 
czarnym frontem szklanym 

Quadra Inside Automatic I SL 1032857 3.478,99 

*
Palniki w wersji VAG za dopłatą: 150,- euro łącznie z VAT 

†
Palniki w wersji Nero za dopłatą: 150,- euro łącznie z VAT 



Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny/czarny(obudowa/palnik*), z 
czarnym frontem szklanym 

Quadra Inside ISL (palnik knotowy) 1013043 1.932,77 

czarny/VAG (obudowa/palnik**), z 
czarnym frontem szklanym 

Quadra Inside Automatic I SL 1032858 3.478,99 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny/czarny(obudowa/palnik*), z 
czarnym frontem szklanym 

Quadra Inside I SL 
(palnik knotowy) 

1009377 1.932,77 

czarny/VAG (obudowa/palnik**), z 
czarnym frontem szklanym 

Quadra Inside Automatic I SL 1032860 3.478,99 



Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny/czarny (obudowa/palnik*), z 
czarnym frontem szklanym 

Quadra Inside I SL 
(palnik knotowy) 

1017066 1.932,77 

czarny/VAG (obudowa/palnik**), z czarnym 
frontem szklanym 

Quadra Inside Automatic I SL 1032862 3.478,99 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarny/czarny (obudowa/palnik*), z 
czarnym frontem szklanym 

Quadra Inside I SL 
(palnik knotowy) 

1017067 1.932,77 

czarny/VAG (obudowa/palnik**), z 
czarnym frontem szklanym 

Quadra Inside Automatic I SL 1032861 3.478,99 



THE CITY 

Komfortowa gra płomieni dla perfekcjonistów. 
Przekształć swój stary kominek w szlachetny kominek na bioetanol i delektuj się ogniem etanolowym 
wprost za naciśnięciem guzika. 

The City z palnikiem automatycznym Wysokiej jakości obróbka materiałów w każdym detalu 



 Palnik automatyczny z wbudowanym zbiornikiem i

zdalnym sterowaniem

 Na zamówienie dostępne także w innych kolorach

 Praca bez przyłącza kominowego

 Sprawdzone bezpieczeństwo

 Dostępne także z palnikiem manualnym

Wykonanie 
Lakierowane proszkowo Nero z czarną tylną 
ścianką ze szkła SCHOTT ROBAX® 

Materiał stal, stal nierdzewna, szkło 

Masa 40 kg 

Typ palnika Palnik knotowy lub automatyczny 

Pojemność zbiornika 9 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

84 m
3
 (palnik automatyczny) 96 m

3
 (palnik 

knotowy) 

Czas palenia się 
8 godzin (palnik automatyczny) 5 godzin 
(palnik knotowy) 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

chrom palnik automatyczny 1042112 2.900,00 

chrom palnik knotowy 1042113 1.900,00 



WKŁADY KOMINKOWE NA 
WYMIAR

Opracowane specjalnie dla istniejących i wykonanych na wymiar otworów w konstrukcjach ścian z płyt gipsowo-

kartonowych, gazobetonu lub cegieł, wkłady kominkowe ebios-fire
®
 oferują dopasowane rozwiązania i różnorodne

możliwości. Wymiary i layout można dopasować do każdego dowolneo projektu kominka - bez konieczności 

wyciągu lub komina. 

Do zabezpieczenia płomieni przed przeciągiem polecamy eleganckie, optycznie białe panel szklane przed 

otworem/ami kominka. 

Te bezproblemowo instalowane wkłady kominkowe mogą być wyposażone w manualne palniki knotowe ebios-

fire
®
 lub w palniki automatyczne, a wymagana minimalna głębokość montażowa wynosi 275mm.

Do wyboru są dwa modele kominków: Kensington o minimalistycznej stylistyce i Chelsea, ozdobiony elegancką 

ramą ze szczotkowanej stali nierdzewnej o szerokości 50mm. Na życzenie rama ta może być też wykonana z 

innych metali jak miedź lub mosiądz, albo polakierowana na dowolny kolor RAL. 

Każdy wkład kominkowy ebios-fire
®
 jest dostarczany ze szczegółowym rysunkiem technicznym oraz przejrzystą

instrukcją instalacji. 

Otwór frontowy Kensington Otwór frontowy Chelsea 



KENSINGTON 

PRZYKŁADY LAYOUTU 

Wykonanie Czarny lakierowany proszkowo 

Materiał 
Aluminium, stal nierdzewna i 
hartowane, optycznie białe szkło 
ochronne 

Masa zależnie od wielkości i layoutu 

Typ palnika Palnik knotowy lub automatyczny 

Pojemność 
zbiornika 

> 2,61 lub dwa pojemniki 5 l* 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

> 84 m
3 

Czas palenia się 
5 godzin / 8 godzin (palnik knotowy / 
automatyczny) 

*zależnie od modelu 

Przykładowe kalkulacje Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży 
bez VAT w EUR 

8mm aluminium z szybą, 800 x 400x 275mm* palnik knotowy Wykonanie specjalne 2.157,14 

8mm aluminium z szybą, 800 x 400x 275mm* palnik automatyczny Wykonanie specjalne 3.703,36 

* Inne wymiary na życzenie

Kensington z palnikiem automatycznym (1V) 

Kensington z palnikiem knotowym (1V) 

Kensington z otworem frontowym (1V) 

Kensington przezroczysty (FD) 



CHELSEA 

PRZYKŁADY LAYOUTU 

Chelsea z otworem frontowym 

Wykonanie 
Czarny lakierowany proszkowo z ramą ze 
szczotkowanej stali nierdzewnej 

Materiał 
Aluminium, stal nierdzewna i hartowane, 
optycznie białe szkło ochronne 

Masa zależnie od wielkości i layoutu 

Typ palnika Palnik knotowy lub automatyczny 

Pojemność zbiornika > 2,61 lub dwa pojemniki 5 l* 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

> 84 m
3 

Czas palenia się  
5 godzin / 8 godzin (palnik knotowy / 
automatyczny) 

*zależnie od modelu 

Przykładowe kalkulacje 

Wymiary: 800 x 450 x 280mm* 
Typ palnika Numer artykułu 

Ceny sprzedaży bez 
VAT w EUR 

z ramą 50mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, obudowa 
8mm aluminium z szybą* palnik knotowy 

Wykonanie 
specjalne 2.379,99 

z ramą 50mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, obudowa 
8mm aluminium z szybą* 

palnik 
automatyczny 

Wykonanie 
specjalne 3.925,21 

* Inne wymiary na życzenie

Chelsea z palnikiem automatycznym (1V) 

Kensington z palnikiem knotowym (1V) 



FIRE BASE 

Wykonanie Szczotkowana stal nierdzewna 

Materiał Szczotkowana stal nierdzewna i hartowane szkło ochronne 

Masa 10 kg (z paliwem) 

Typ palnika palnik knotowy 

Pojemność zbiornika 2,6 l 

Minimalna kubatura pomieszczenia 185 m
3 

Czas palenia się 2 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

szczotkowana stal nierdzewna z 
ochronnym szklanym cylindrem 

okrągły palnik knotowy 1031646 1.386,55 



QUADRA INSIDE SL 

Der ebios-fire
®
 Quadra Inside SL posiada jeden lub kilka palników w obudowie instalacyjnej do

nieskomplikowanego montażu w otworze wlotowym. Quadra Inside SL są oferowane w różnych rozmiarach z 

jednym, dwoma lub trzema palnikami obok siebie, z których każdy wykorzystuje opatentowaną technologię 

palników knotowych umożliwiającą gładki zapłon. 

Ten typ palnika został przetestowany posiada certyfikat TÜV Süd w oparciu o normę DIN 4734-1 i zalicza się 

obecnie do najbezpieczniejszych palników bioetanolowych na rynku. 

Panele szklane SCHOTT ROBAX
®
, które otaczają palnik, nie tylko odbijają fascynującą grę płomieni, lecz także

przyczyniają się do bezpieczeństwa i funkcjonalności palnika lub palników. 

WŁAŚCIWOŚCI BEZPIECZEŃSTWA 

• Montaż zbiornika z atestem ciśnieniowym

• Miernik poziomu napełnienia

• Otwór zbiornika z zakręcanym zamknięciem

• Zawór bezpieczeństwa

• Zamknięcie zbiornika i system knotów uniemożliwiają wylanie się paliwa w przypadku przewrócenia

QUADRA INSIDE SL IN ROZMIAR I - II - III 



QUADRA INSIDE I SL (DO ZABUDOWY) 
Wykonanie 

Szczotkowana stal nierdzewna lub czarny 
lakier proszkowy 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna i szkło SCHOTT 
ROBAX® 

Masa 18,5 kg (z paliwem) 

Typ palnika palnik knotowy 

Ilość napełnieniowa 2,6 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

84 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarna stal, szyba SCHOTT ROBAX® z przodu i z tyłu Palnik knotowy 500mm 1019349 966,39 

szczotkowana stal nierdzewna, szyba SCHOTT ROBAX® z 
przodu i z tyłu 

Palnik knotowy 500mm 1019350 1.134,45 

QUADRA INSIDE II SL (DO ZABUDOWY) 
Wykonanie 

Szczotkowana stal nierdzewna lub czarny 
lakier proszkowy 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna i szkło SCHOTT 
ROBAX® 

Masa 33 kg (z paliwem) 

Typ palnika palnik knotowy 

Ilość napełnieniowa 2 pojemniki 2,6 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

168 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarna stal, szyba SCHOTT ROBAX® z przodu i z tyłu Palnik knotowy 1000mm 1019170 1.638,66 

szczotkowana stal nierdzewna, szyba SCHOTT ROBAX® z 

przodu i z tyłu 
Palnik knotowy 1000mm 1019171 1.806,72 

QUADRA INSIDE III SL (DO ZABUDOWY) 
Wykonanie 

Szczotkowana stal nierdzewna lub czarny 
lakier proszkowy 

Materiał 
Stal, stal nierdzewna i szkło SCHOTT 
ROBAX® 

Masa 47,5 kg (z paliwem) 

Typ palnika palnik knotowy 

Ilość napełnieniowa 3 pojemniki 2,6 l 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

252 m
3 

Czas palenia się 5 godzin 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

czarna stal, szyba SCHOTT ROBAX® z przodu i z tyłu Palnik knotowy 1500mm 1019347 2.394,96 

szczotkowana stal nierdzewna, szyba SCHOTT 
ROBAX®  z przodu i z tyłu 

Palnik knotowy 1500mm 1019348 2.563,03 



QUADRA INSIDE AUTOMATIC SL

Palnik automatyczny ebios-fire
®
 Quadra Inside, którego rynna o długości 500mm lub 1000mm jest zasilana w

bioetanol za pomocą pomp, steruje się wygodnie za pomocą pilota (włącz/wyłącz). Zapas paliwa znajduje się w 

dwóch pięciolitrowych pojemnikach, które znajdują się pod palnikiem lub w bardziej oddalonym miejscu. 

Panele szklane SCHOTT ROBAX®, które otaczają palnik, nie tylko odbijają fascynującą grę płomieni, lecz także 

przyczyniają się do bezpieczeństwa i funkcjonalności palnika lub palników. 

DANE TECHNICZNE 

• Bezgłośny zapłon

• Obsługa pilotem

• Czujniki cieczy i detektory wycieków

• Termostaty (automatyczne wyłączenie w przypadku przegrzania)

• Automatyczne wyłączenie po 8 godz. ciągłej pracy

QUADRA INSIDE AUTOMATIC SL I i II 



QUADRA INSIDE AUTOMATIC I SL (500 mm)

Wykonanie Szczotkowana stal nierdzewna i czarna rama 

Materiał Stal, stal nierdzewna i szkło SCHOTT ROBAX® 

Masa 13 kg 

Typ palnika palnik automatyczny 

Ilość napełnieniowa 2 pojemniki 5 l (brak w zestawie) 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

84 m
3 

Czas palenia się Automatyczne wyłączenie po 8 godz. ciągłej pracy 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

szczotkowana stal nierdzewna z szybą SCHOTT 

ROBAX® z przodu i z tyłu 
palnik automatyczny 500mm 1021039 2.512,61 

QUADRA INSIDE AUTOMATIC II SL (1000mm) 
Wykonanie Szczotkowana stal nierdzewna i czarna rama 

Materiał Stal, stal nierdzewna i szkło SCHOTT ROBAX® 

Masa 20 kg 

Typ palnika palnik automatyczny 

Ilość napełnieniowa 2 pojemniki 5 l (brak w zestawie) 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 

186 m
3 

Czas palenia się Automatyczne wyłączenie po 8 godz. ciągłej pracy 

Wykonanie Typ palnika Numer artykułu 
Ceny sprzedaży bez 

VAT w EUR 

szczotkowana stal nierdzewna z szybą SCHOTT 
ROBAX® z przodu i z tyłu 

palnik automatyczny 1000mm 1021040 2.932,77 



QUADRA INSIDE SL 

Części zamienne / akcesoria Nazwa 
Cena w 

euro 
Części zamienne / akcesoria Nazwa 

Cena w 
euro 

Motyw 
bożonarodzeniowy, 

stal nierdzewna 

28,15 
Nr kat. 1017624 

Zawór wylewowy do 
kanistra 5 l 

7,14 
Nr kat. 1011443 

Motyw leśny, stal 
nierdzewna 

28,15 
Nr kat. 1017625 

Butelka do 
nawilżania palnika 

3,78 
Nr kat. 1014478 

Blacha osłonowa 35,29 
Nr kat. 1016726 

Mata palnikowa 9 x 
21 mm, długość 400 

mm  

27,31 
Nr kat. 1012303 

Urządzenie "zimna 
dłoń" 

15,97 
Nr kat. 1014002 

Komplet 6 knotów, 
24x300 mm 

4,20 
Nr kat. 1021326 

Zapalniczka 13,03 
Nr kat. 1014464 

Uszczelka 8x 
0,8mm, długość 2 m 

9,66 
Nr kat. 1011300 

Klucz do zamka 
zbiornika 

3,36 
Nr kat. 1014854 

Zamknięcie 
zbiornika z 
uszczelką 

12,18 
Nr kat. 1014480 

Butelka bioetanolu 
1 l * 

4,62 
Nr kat. 1017745 

Wskaźnik poziomu 
napełnienia 

33,19 
Nr kat. 1014481 

Kanister bioetanolu 
5 l ** 

wys. = 300mm 
szer. = 200mm 
głęb. = 150mm 

16,81 
Nr kat. 1019872 

Przykręcana nóżka 
Quadra Base, 
Elipse Case, 

Quadra-Elipse Base 

6,30 
Nr kat. 1014858 

Lejek 5,04 
Nr kat. 1011444 

Przykręcana nóżka 
X-Fuß z filcem 

5,04 
Nr kat. 1014859 

Pojemnik do 
napełniania 

10,92 
Nr kat. 1021317 

Komplet szyb do 
Quadra Inside 
Automatic I SL 

108,40 
Nr kat. 1032863 

Komplet szyb do 
Quadra Inside 
Automatic II SL 

210,08 
Nr kat. 1032864 

* Dla zagranicy dostawa w pojemnikach jednolitrowych Prosimy zwrócić uwagę, że przepisy dotyczące przywozu bioetanolu w poszczególnych 
krajach mogą się różnić. 

** Dostawa w pojemnikach pięciolitrowych tylko na terenie Niemiec. 



Części zamienne / akcesoria Nazwa 
Cena w 

euro 
Części zamienne / akcesoria Nazwa 

Cena w 
euro 

Tylna ścianka 
szklana Elipse Wall 

dług. = 650mm 
szer. = 350mm 

150,00 
Nr kat. 1013265 

Wąż (na metry) do 
palników 

automatycznych 

6,72 
Nr kat. 1020404 

Uchwyt do szkła 9,66 
Nr kat. 1016727 

Szybkozłącze do 
palników 

automatycznych 

22,27 
Nr kat. 1020410 

One in One 120* 
dług. = 240mm 
szer. = 170mm 
wys. = 75mm 

494,00 
Nr kat. 1017927 

Zacisk węża do 
palników 

automatycznych 

1,26 
Nr kat. 1020400 

One in One 240* 
dług. = 290mm 
szer. = 185mm 
wys. = 75mm 

522,00 
Nr kat. 1017928 

Adapter 
napełnieniowy do 

palników 
automatycznych 
Øzewn. 7mm, 
Øwewn. 4mm 

150,42 
Nr kat. 1020420 

One in One 300* 
dług. = 350mm 
szer. = 175mm 
wys. = 75mm 

532,00 
Nr kat. 1017929 

Podest/mały cokół 
do modelu Fenix 

Bora 
szer./głęb./wys.: 967 

x 394 x 562 mm 

550,42 
Nr kat. 1030762 

Pilot do palników 
automatycznych 

252,10 
Nr kat. 1021041 

Podest/duży cokół 
do modelu Fenix 

Scirocco 
szer./głęb./wys.: 
1094 x 524 x 500 

mm 

651,26 
Nr kat. 1030763 

Pilot NOWOŚĆ 
do palników 

automatycznych 

210,08 
Nr kat. 1041947 

Szklana pokrywa do 
modelu TOWER z 

uchwytem 

100,00 
Nr kat. 1030889 

Sztuczny płomień ze 
stalowym uchwytem 

15,00 
Nr kat. 1021060 

1) rurka szklana do 
modelu TOWER 

(tylko rurka) 

500,00 
Nr kat. 1030097 

Zasilacz do modelu 
TOWER z palnikiem 

automatycznym 

33,61 
Nr kat. 1032307 

2) Pokrywa 
chroniąca przed 

pogodą do modelu 
TOWER 

49,00 
Nr kat. 1033233 

Zasilacz do 
palników 

automatycznych 

16,81 
Nr kat. 1020387 

Uwagi: Wraz z aktualnym cennikiem wszystkie wcześniejsze ceny tracą 
ważność. Błędy i zmiany kolorystyczne oraz techniczne zastrzeżone. 
*One in One - niedostępne dla użytkowników końcowych, tylko jako ekspozycja
palenisk SPARTHERM.
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