
Cennik detaliczny ważny od marca 2023 

*ceny w EURO netto 

 

 

 

 

 

PIECYKI POWIETRZNE NA DREWNO 

 

 

 

 

Wyłączny dystrybutor marki: Ekoflam - Kominki i Piece 

Łódzka 67, 95-050 Konstantynów Łódzki 

www.ekoflam.pl  

Kontakt: Tel. 795 600 045 / biuro@ekoflam.pl 

http://www.ekoflam.pl/
mailto:biuro@ekoflam.pl
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Duża nowoczesna szyba paleniska, żeliwny top, wnętrze paleniska wyłożone wermikulitem, palenisko o wymiarach 

350x350x300h, szuflada na popiół, krócieć podłączenia powietrza zewnętrznego, regulacja powietrza pierwotnego i 

wtórnego, wymiennik ciepła NobisPower  

 

 

FLAT 100 – 1 950 euro 
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Duża nowoczesna szyba paleniska, żeliwny top, wnętrze paleniska wyłożone wermikulitem, palenisko o wymiarach 

350x350x300h, szuflada na popiół, krócieć podłączenia powietrza zewnętrznego, regulacja powietrza pierwotnego i 

wtórnego, wymiennik ciepła NobisPower umożliwiający montaż wentylatora ciepłego powietrza - opcja, piekarnik – 

opcja, górna akumulacja - opcja 

Boki obudowy z emaliowanej stali, na dole drzwiczki wykończone czarnym szkłem (Flat 300) 

 

FLAT 300 – 2 450 2 200 euro  

FLAT 330 – 2 350 2 100 euro 

 

*promocja jest ważna do wyczerpania puli urządzeń, prosimy o potwierdzenie przed złożeniem zamówienia 
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Duża nowoczesna szyba paleniska, żeliwny top, wnętrze paleniska wyłożone wermikulitem, palenisko o wymiarach 

350x350x300h, szuflada na popiół, krócieć podłączenia powietrza zewnętrznego, regulacja powietrza pierwotnego i 

wtórnego, wymiennik ciepła NobisPower umożliwiający montaż wentylatora ciepłego powietrza - opcja, piekarnik – 

opcja, górna akumulacja - opcja 

Dolne wykończenie piecyka z gresu, na dole drzwiczki (Flat 500) 

 

FLAT 500 – 2 450 2 200 euro 

FLAT 550 – 2 350 euro 

 

*promocja jest ważna do wyczerpania puli urządzeń, prosimy o potwierdzenie przed złożeniem zamówienia 



Strona 5 z 10    

 

 

Duża nowoczesna szyba paleniska, żeliwny top, wnętrze paleniska wyłożone wermikulitem, palenisko o wymiarach 

350x350x300h, szuflada na popiół, krócieć podłączenia powietrza zewnętrznego, regulacja powietrza pierwotnego i 

wtórnego, wymiennik ciepła NobisPower umożliwiający montaż wentylatora ciepłego powietrza - opcja, piekarnik – 

opcja, górna akumulacja - opcja 

Dolne wykończenie piecyka z ceramiki Maiolica, podwójna szyba paleniska, na dole drzwiczki (Zenith 400) 

 

ZENITH 400 – 2 550 euro  

ZENITH 440 – 2 450 euro 
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Duża nowoczesna szyba paleniska, żeliwny top, wnętrze paleniska wyłożone wermikulitem, palenisko o wymiarach 

350x350x300h, szuflada na popiół, krócieć podłączenia powietrza zewnętrznego, regulacja powietrza pierwotnego i 

wtórnego, wymiennik ciepła NobisPower umożliwiający montaż wentylatora ciepłego powietrza - opcja, piekarnik – 

opcja, górna akumulacja - opcja 

Obudowa piecyka z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska, na dole drzwiczki (Zenith 600) 

 

ZENITH 600 – 2 350 euro 

ZENITH 660 – 2 250 euro 
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Duża nowoczesna szyba paleniska, żeliwny top, wnętrze paleniska wyłożone wermikulitem, palenisko o wymiarach 

350x350x300h, szuflada na popiół, krócieć podłączenia powietrza zewnętrznego, regulacja powietrza pierwotnego i 

wtórnego, wymiennik ciepła NobisPower umożliwiający montaż wentylatora ciepłego powietrza - opcja, piekarnik – 

opcja, górna akumulacja - opcja 

Obudowa piecyka z hartowanego szkła, podwójna szyba paleniska, na dole drzwiczki (Zenith 800) 

 

ZENITH 800 – 2 700 euro 

ZENITH 880 – 2 600 euro 
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Duża nowoczesna szyba paleniska, żeliwny top, wnętrze paleniska wyłożone wermikulitem, palenisko o wymiarach 

350x350x300h, szuflada na popiół, krócieć podłączenia powietrza zewnętrznego, regulacja powietrza pierwotnego i 

wtórnego, wymiennik ciepła NobisPower umożliwiający montaż wentylatora ciepłego powietrza - opcja, piekarnik – 

opcja, górna akumulacja - opcja 

Obudowa piecyka z ceramiki Maiolica, na dole drzwiczki (Classic 200) 

 

CLASSIC 200 – 2 550 euro 

CLASSIC 220 – 2 450 euro 
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Duża nowoczesna szyba paleniska, żeliwny top, wnętrze paleniska wyłożone wermikulitem, palenisko o wymiarach 

350x350x300h, szuflada na popiół, krócieć podłączenia powietrza zewnętrznego, regulacja powietrza pierwotnego i 

wtórnego, wymiennik ciepła NobisPower umożliwiający montaż wentylatora ciepłego powietrza - opcja, piekarnik – 

opcja, górna akumulacja - opcja 

Obudowa – front piecyka z paneli gresowych, na dole drzwiczki (Flat 700) 

 

FLAT 700 – 2 350 euro 

FLAT 770 – 2 250 euro 

 

 

 

 



Strona 10 z 10    

 

PIEKARNIK – 700 euro 

 

 

AKUMULACJA (70kg) – 600 euro 

 

 

 

WENTYLATOR NADMUCHU FRONTOWEGO – 200 euro 


