
Air Term 10 kW 

Simplex Mini

szerokość 660 mm 

wysokość 440 mm 

głębokość 540 mm 

czopuch Ø200 

dopływ powietrza                        

Ø150

szyba prosta 

okładzina akubet 

wewnątrz

2350 

netto

szyba prosta 

okładzina akubet 

wewnątrz

Air Term 15 kW 

Simplex Akubet

4050 

netto

Air Term 12 kW 

Exclusive

szerokość 670 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

2 x Ø100

szyba prosta 

podwójna z 

sitodrukiem okładzina 

akubet wewnątrz 

4450 

netto

Air Term 15 kW 

Simplex Standard

szerokość 670 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

2 x Ø100

szyba prosta 

okładzina wermikulit

3300 

netto

szerokość 670 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

2 x Ø100

szyba prosta 

okładzina akubet 

wewnątrz

3755 

netto

Zdjęcie Cena

          Cennik wkładów powietrznych

Model Wymiary Opis

Air Term 12 kW 

Simplex Standard

3195 

netto

szerokość 670 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

2 x Ø100

szyba prosta 

okładzina wermikulit

3595 

netto

Air Term 12 kW 

Simplex Akubet 

Wew+Zew

szerokość 670 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

2 x Ø100

szyba prosta 

okładzina akubet 

wewnątrz i na 

zewnątrz

Air Term 12 kW 

Simplex Akubet

szerokość 670 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

2 x Ø100



Air Term 15 kW 

Simplex Akubet 

Wew+Zew

szerokość 670 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

2 x Ø100

szyba prosta 

okładzina akubet 

wewnątrz i na 

zewnątrz

4250 

netto

Air Term 15 kW 

Exclusive

szerokość 670 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

2 x Ø100

szyba prosta 

podwójna z 

sitodrukiem okładzina 

akubet wewnątrz 

4650 

netto

Air Term 19 kW                                  

Mini Grand Akubet

szerokość 780 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 555 mm 

czopuch Ø220 

dopływ powietrza                       

2 x Ø125

szyba prosta 

okładzina akubet 

wewnątrz

4090 

netto

Air Term 19 kW                              

Mini Grand Standard

szerokość 780 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 555 mm 

czopuch Ø220 

dopływ powietrza                       

2 x Ø125

szyba prosta 

okładzina wermikulit

3850 

netto

Air Term 19 kW                             

Mini Grand Exclusive

szerokość 780 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 555 mm 

czopuch Ø220 

dopływ powietrza                       

2 x Ø125

szyba prosta 

podwójna z 

sitodrukiem okładzina 

akubet wewnątrz 

4955 

netto

Air Term 19 kW                                 

Mini Grand Akubet 

Wew+Zew

szerokość 780 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 555 mm 

czopuch Ø220 

dopływ powietrza                       

2 x Ø125

szyba prosta 

okładzina akubet 

wewnątrz i na 

zewnątrz

4550 

netto

Air Term 12 kW 

Corner Standard

Do każdego modelu simplex i mini grand system gilotyna 1800 netto                                             

Do każdego modelu simplex i mini grand bio-ruszt 195 netto

szerokość frontu 740 mm 

szerokość boku 440 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180                            

dopływ powietrza 2 x 

Ø100

szyba narożna 

łącznona                                            

okładzina wermikulit

4030 

netto



Air Term 12 kW 

Corner Akubet

szerokość frontu 740 mm 

szerokość boku 440 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180                            

dopływ powietrza 2 x 

Ø100

szyba narożna 

łącznona                                            

okładzina akubet

4490 

netto

Air Term 15 kW 

Corner Standard

szerokość frontu 740 mm 

szerokość boku 440 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180                            

dopływ powietrza 2 x 

Ø100

szyba narożna 

łącznona                                            

okładzina wermikulit

4150 

netto

Air Term 12 kW 

Corner Akubet 

Wew+Zew

szerokość frontu 740 mm 

szerokość boku 440 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180                            

dopływ powietrza 2 x 

Ø100

szyba narożna 

łącznona                                            

okładzina akubet 

wewnątrz i na 

zewnątrz

4890 

netto

Air Term 15 kW 

Corner Akubet 

Wew+Zew

szerokość frontu 740 mm 

szerokość boku 440 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180                            

dopływ powietrza 2 x 

Ø100

szyba narożna 

łącznona                                            

okładzina akubet 

wewnątrz i na 

zewnątrz

5020 

netto

Air Term 15 kW 

Corner Akubet

szerokość frontu 740 mm 

szerokość boku 440 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 535 mm 

czopuch Ø180                            

dopływ powietrza 2 x 

Ø100

szyba narożna 

łącznona                                            

okładzina akubet

4620 

netto

Air Term 19 kW                                                        

Mini Grand Corner 

Akubet

szerokość frontu 890 mm 

szerokość boku 440 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 555 mm 

czopuch Ø220                            

dopływ powietrza 2 x 

Ø125

szyba narożna 

łącznona                                            

okładzina akubet

5105 

netto

Air Term 19 kW                                                        

Mini Grand Corner 

Standard

szerokość frontu 890 mm 

szerokość boku 440 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 555 mm 

czopuch Ø220                            

dopływ powietrza 2 x 

Ø125

szyba narożna 

łącznona                                            

okładzina wermikulit

4690 

netto

Air Term 19 kW 

Corner Akubet 

Wew+Zew

szerokość frontu 890 mm 

szerokość boku 440 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 555 mm 

czopuch Ø220                            

dopływ powietrza 2 x 

Ø125

szyba narożna 

łącznona                                            

okładzina akubet 

wewnątrz i na 

zewnątrz

5670 

netto



Do każdego modelu corner system gilotyna 1800 netto                                                                                 

Do każdego modelu simplex i mini grand bio-ruszt 195 netto          

Air Term 25 kW                              

Grand Standard

szerokość 1010 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 555 mm 

czopuch Ø220 

dopływ powietrza                       

2 x Ø125

szyba prosta 

okładzina wermikulit

4150 

netto

4700 

netto

Air Term 25 kW                              

Grand Akubet

szerokość 1010 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 555 mm 

czopuch Ø220 

dopływ powietrza                       

2 x Ø125

szyba prosta 

okładzina akubet 

wewnątrz

Air Term 25 kW                              

Grand Exclusive

szerokość 1010 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 555 mm 

czopuch Ø220 

dopływ powietrza                       

2 x Ø125

szyba prosta 

podwójna z 

sitodrukiem okładzina 

akubet wewnątrz 

5850 

netto

Air Term 15 kW                             

Vertical Standard

szerokość 560 mm 

wysokość 730 mm 

głębokość 530 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

2 x Ø100

szyba prosta pionowa                                              

okładzina wermikulit

3480 

netto

Air Term 15 kW                             

Vertical Akubet

szerokość 560 mm 

wysokość 730 mm 

głębokość 530 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

2 x Ø100

szyba prosta pionowa                                              

okładzina akubet 

wewnątrz

3815 

netto

Air Term 15 kW                                  

Verical Akubet 

Wew+Zew

szerokość 560 mm 

wysokość 730 mm 

głębokość 530 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

2 x Ø100

szyba prosta pionowa                                              

okładzina akubet 

wewnątrz i na 

zewnątrz

4250 

netto

Air Term 25 kW                                  

Grand Akubet 

Wew+Zew

szerokość 1010 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 555 mm 

czopuch Ø220 

dopływ powietrza                       

2 x Ø125

szyba prosta 

okładzina akubet 

wewnątrz i na 

zewnątrz

5340 

netto



Air Term 15 kW                             

Vertical Exclusive

szerokość 560 mm 

wysokość 730 mm 

głębokość 530 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

2 x Ø100

szyba prosta pionowa 

podwójna z 

sitodrukiem okładzina 

akubet wewnątrz 

4590 

netto

szerokość 450 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 660 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

Ø150

szyba prosta  

podwójna z 

sitodrukiem okładzina 

akubet wewnątrz i na 

zewnątrz (palenisko 

bez kostek )

3970 

netto

szyba trójstronna 

okładzina wermikulit 

lub akubet

Do każdego modelu grand i verical system gilotyna 1800 netto                                                                        

Do każdego modelu simplex i mini grand bio-ruszt 195 netto

APZ 12 kW

9730 

netto

Wymiennik 

Akumulacyjny

Wymiary podane w 

katalogu.

1215 

netto

APZ 15 kW

szerokość 670 mm 

wysokość 510 mm 

głębokość 660 mm 

czopuch Ø180 

dopływ powietrza                       

Ø150

szyba prosta  

podwójna z 

sitodrukiem okładzina 

akubet wewnątrz i na 

zewnątrz (palenisko 

bez kostek )

4415 

netto

Air Term 14,7 kW 

Triplex Lift

Air Term 17,6 kW 

Triplex Long Lift

Wymiary podane w 

katalogu.

szyba trójstronna 

okładzina wermikulit 

lub akubet

15790 

netto

Wymiary podane w 

katalogu.










