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TECHNOLOGIA NOBIS 

 

Wyjątkowa konstrukcja paleniska oraz systemu napowietrzenia 
zapewnia optymalne parametry pracy. Nienaganny widok ognia 
osiągany jest w każdych warunkach pracy, bez względu na 
wykorzystywany pellet. System automatycznie zmiania 
parametry spalania, optymalizując sprawność pieca. 

 

Żeliwny korpus paleniska zezwalający na pracę w wyłączonym 
nawiewem oraz płynnie pracujący mechanizm podawania pelletu 
sprawiają, że urządzenia pracują praktycznie bezgłośnia.  

 

System zapewniający podwójne dopalanie sprawia, że 
powstająca ilość popiołu jest minimalna. Duży zasobnik na popiół 
zapewnia pracę urządzenia bez czyszczenia nawet do 40 dni. 

     

System automatycznego i mechanicznego czyszczenia palenia 
oparty na obrotowym ruszcie zapewnia czystość paleniska przez 
cały czas. Takie rozwiązanie pozwala na udane rozpalenie za 
każdym razem oraz zwiększa sprawność spalania pelletu. 

     

Niewidoczny system podawania pelletu sprawia, że przez szybę 
paleniska widoczny jest tylko płomień.  

     

Wszystkie piecyki posiadają hermetyczną konstrukcję. Powietrze 
do spalania podawane jest tylko jednym wlotem, a następnie 
dystrybuowane po wnętrzu paleniska. Piecyki są w pełni 
przystosowane do pracy w pomieszczeniach z wentylacją 
mechaniczną. 

    

Specjalny system podwójnej kurtyny powietrznej (dolnej i górnej) 
wykorzystuje bezpośrednio powietrze zewnętrzne. Takie 
rozwiązanie pozwala na zachowanie czystej szyby przez długi 
czas pracy. 

    

Piecyki powietrzne posiadają możliwość pracy na dowolnej mocy 
grzewczej z wyłaczonymi wentylatorami nadmuchu. Ogrzewanie 
odbywa się na zasadzie naturalnej konwekcji powietrza, a praca 
piecyka jest bardzo cicha. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki 
specjalnej budowie korpusu paleniska z żeliwa. 

   

Wszystkie urządzenia posiadają w standardzie pilot radiowy z 
pomiarem temperatury w pomieszczeniu oraz wbudowany 
moduł wifi to komunikacji z piecykiem za pomocą telefonu z 
dedykowaną aplikacją Nobis-fi. 
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PIECYKI HYBRYDOWE PELLET + DREWNO 

 

 

 
Hermetyczny piecyk wolnostojący opalany drewnem lub pelletem. Ogrzewanie konwekcyjne (z wyłączonym nawiewem) z 

możliwością dystrybucji powietrza ( wersja C1). Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 

spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 

 

Unica V 5 200 

Unica C1 5 400 

Wentylator nawiewu do dystrybucji powietrza – 160 euro netto 
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PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1). 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części. 

 

Round A8 V 3 300 3 000 

Round A8 C1 3 400 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1). 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części. 

 
Górny wylot spalin. 

 

Round Top A8 V 3 550 

Round Top A8 C1 3 700 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1). 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa ze szkła hartowanego. 

 

Round Glass A8 V 3 400 

Round Glass A8 C1 3 550 

Round Top Glass A8 V 3 700 

Round Top Glass A8 C1 3 850 
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PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1). 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części. 

 

Round A10 V 3 500 

Round A10 C1 3 650 3 200 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1). 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części. 

 
Górny wylot spalin. 

 

Round Top A10 V 3 800 

Round Top A10 C1 3 950 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1). 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa ze szkła hartowanego. 

 
Wersja Top z górnym wylotem spalin. 

 

Round Glass A10 V 3 650 

Round Glass A10 C1 3 800 

Round Top Glass A10 V 3 950 

Round Top Glass A10 C1 4 100 
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PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1). 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Obudowa z emaliowanej stali, na górze ceramiczny kafel. 

 

Zenith A9 V 3 400 2 800 

Zenith A9 C1 3 550 3 000 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójna dystrybucją powietrza 

(wersja C2). 
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 

spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 

 
Obudowa z emaliowanej stali, żeliwny top na górze. 

Podwójna szyba paleniska. 

 

Zenith A11 V 3 750 3 200 

Zenith A11 C2 4 050 3 500 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1). 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Obudowa z emaliowanej stali. 
 

Wersja Top z górnym wylotem spalin 

 

Quadra A8 V 3 150 

Quadra A8 C1 3 300 

Quadra Top A8 V 3 450 

Quadra Top A8 C1 3 600 
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PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie 
nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną 

dystrybucją powietrza. 
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją 

procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 

 
Obudowa z paneli z gresu lub z czarnego szkła. Podwójna szyba paleniska. 

 
Zasobnik na pellet o pojemności 35 kg. 

 

Light A10 C 4 050 3 600 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie 
nawiewem frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną 

dystrybucją powietrza. 
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją 

procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 

 
Obudowa z paneli z gresu i czarnego szkła. Podwójna szyba paleniska. 

 
Zasobnik na pellet o pojemności 35 kg. 

 

Light 2020 A10 C 4 200 3 700 

Górne odprowadzenie spalin z piecyka Light – 180 euro netto 
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PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1). 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Obudowa z kafli ceramicznych Maiolica, na górze ceramiczny kafel. 

 

Classic A9 V 3 600 

Classic A9 C1 3 750 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną dystrybucją powietrza 

(wersja C2). 
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 

spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 

 
Obudowa z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska. 

 
Wersja TOP z górnym wylotem spalin. 

 

Round A11 V 3 800 

Round Top A11 V 4 000 

Round A11 C2 4 150 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z podwójną dystrybucją powietrza 

(wersja C2). 
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 

spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 

 
Obudowa z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska. 

 
Wersja TOP z górnym wylotem spalin. 

 

Round Glass A11 V 3 900 

Round Glass Top A11 V 4 100 

Round Glass A11 C2 4 200 
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PIECYKI NA PELLET POWIETRZNE 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym lub z dystrybucją powietrza (wersja C1). 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Obudowa z emaliowanej stali. 

 

Lisa 10 V 3 050 

Lisa 10 C1 3 200 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym lub z dystrybucją powietrza (wersja C1). 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Obudowa z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska.  
 

Górny wylot spalin w opcji – 160 euro netto. 

 

Elena 12 V 3 550 

Elena 12 C1 3 700 

 

Hermetyczny piecyk na pellet ogrzewający pomieszczenie nawiewem 
frontowym (możliwość wyłączenia) lub z dystrybucją powietrza (wersja C1). 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Obudowa z emaliowanej stali, podwójna szyba paleniska.  
 

Górny wylot spalin w opcji – 110 euro netto. 

 

Style A8 V 3 850 

Style A8 C1 4 000 
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WKŁADY KOMINKOWE NA PELLET 

 

Hermetyczny kominek na pellet ogrzewający pomieszczenie 
nawiewem frontowym. 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją 
procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Obudowa frontowa z paneli – gres. 
 

Podwójne drzwi paleniska. 
 

Wentylator dystrybucji powietrza w opcji – 150 euro netto 

 

 Ulisse B13 V 4 250 

 

Hermetyczny kominek na pellet z płaszczem wodnym. 
Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją 

procesu spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 

 
Obudowa frontowa z paneli – gres lub drewno. 

 
Podwójne drzwi paleniska. 

 
Kominek posiada wbudowany w pełni funkcjonalny zestaw instalacyjny 

do pracy w układzie zamkniętym. 

 

Ulisse HB14 5 200 

Ulisse HB17 5 350 
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PIECYKI NA PELLET Z PŁASZCZEM WODNYM 

 

Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny 
z dodatkowym wentylatorem powietrza – front. 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa z ceramiki Maiolica w dolnej części. 

 

Shape H10 V 3 850 

Shape H12 V 4 050 3 550 

 

Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny 
z dodatkowym wentylatorem powietrza – front. 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  
Obudowa ze szkła hartowanego. 

 

Shape Glass H10 V 3 950 

Shape Glass H12 V 4 150 

 

Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny 
z dodatkowym wentylatorem powietrza – front. 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego. 

Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 

 
Podwójna szyba paleniska, żeliwny top na górze.  

Obudowa ze stali emaliowanej. 

 

Shape Round H14 V 5 000 

Shape Round H17 V 5 450 
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PIECYKI NA PELLET Z PŁASZCZEM WODNYM 

 

Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny 
z dodatkowym wentylatorem powietrza – front. 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego. 

Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 

 
Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”. 

 Obudowa z emaliowanej stali, górny top z ceramiki. 

 

Shape steel H14 V 4 850 

Shape steel H17 V 4 950 

 

Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny 
z dodatkowym wentylatorem powietrza – front. 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 

Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 
 

Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”. 
Obudowa ze ceramiki Maiolica. 

 

Shape H17 V 5 100 

 

Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny 
z dodatkowym wentylatorem powietrza – front. 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego. 

Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 

 
Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”. 

Obudowa ze szkła i drewna. Głębokość urządzenia to 36 cm. 
 

Górny wylot spalin w opcji – 180 euro netto 

 

Light wood H17 V 5 400 
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PIECYKI NA PELLET Z PŁASZCZEM WODNYM 

 

Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny 
z dodatkowym wentylatorem powietrza – front. 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego. 

Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 

 
Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”. 

 Obudowa z emaliowanej stali, górny top z żeliwa. 

 

Shape steel H20 V 5 050 

Shape steel H25 V 5 350 

 

Hermetyczny piecyk na pellet wyposażony z kompletny zestaw instalacyjny 
z dodatkowym wentylatorem powietrza – front. 

Mechaniczne, automatyczne czyszczenie paleniska z optymalizacją procesu 
spalania. Automatyczne czyszczenie turbulatorów płomiennic płaszcza wodnego. 

Ukryty i bezgłośny mechanizm podawania pelletu. 
Pilot radiowy oraz moduł wifi w standardzie. 

 
Podwójna szyba paleniska, szyba frontowa typu „magic glass”. 

 Obudowa z ceramiki Maiolica. 

 

Shape H20 V 5 200 

Shape H25 V 5 350 

 

AKCESORIA 

Dodatkowa płyta sterująca do układu z CWU cod. 130-003-0001N 80 

 

 

 

 

 

 


