


Вдъхновен от

● СИЛАТА НА АЛПИТЕ

● ТОПЛИНАТА НА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО

● ДУШАТА НА БАЛКАНА

● ОГЪНЯ НА ОЛИМП

Дизайнът на линията е създаден

Schiedel Fireplace "ANTARES"



Модерен и
традиционен

Продуктите на SCHIEDEL Antares са много повече от камини!

Закупувайки камина и облицовка на Schiedel Antares, Вие купувате продукт с добавена
стойност, като: качество, надеждност, технологичен прогрес, модерен дизайн и
безопасност.

Зад всеки продукт на Schiedel Antares стоят много професионални и трудолюбиви работници,
чиято задача е да се грижат за добавената стойност, която повишава рентабилността на
вашата покупка.

Създаването на смесица от модерно и традиционно е най-голямото предизвикателство и тази
привилегия принадлежи само на най-добрите.

Камините Antares са модерни в материалите, използвани в производството, високите
стандарти, на които отговарят, подобрената производителност...

Дизайнът е история за комбинация отмодерно и традиционно. История за съвременнитематериали,
които лесно и просто се адаптират към всеки интериор.

Огнеупорните минерални плочки Grenaisol за камина, предоставят безкрайни възможности за
дизайн. Същевременно лесни и прости за обработка, позволяват монтаж на всички видове
стени (тухла, бетон, дърво, камък...)

Завършването може да се извърши чрез боядисване в желания цвят, декорация с
камък, дърво, мрамор или други материали.

Камините ANTARES могат да се изработят във всяка позиция в интериора, стена, стъклен
параван в ъгъла или на самостоятелно място в стаята.



Топлината,
която искате

у дома!

Kaminska obloga pretvara svaki kamin u umetnost.

В ежедневието ние не възприемаме камината в техническия й смисъл като горивна
камера, в която се извършва горенето, а само частта, която технически наричаме
„каминна облицовка“, тоест външната структура на камината и нейните форми и
елементи, от които се състои и които само украсяват камината.

Камината в ежедневния си смисъл отговаря на редица практически и естетически
изисквания и остава незаменима за постигане на атмосферата на уютен и топъл дом –
вашият дом.

Schiedel Antares - камина за вас!

Камината все още е незаменима за постигане на атмосфера на приятен и топъл дом, за да
допринесем за такава атмосфера във вашия дом, ви предлагаме няколко вътрешни закрити
камини.

Добрата камина трябва да работи по начин, който осигурява топлина, намалява разхода на
гориво и в същото време няма вредни ефекти върху околната среда. Благодарение на
постоянното развитие и усъвършенстваната производствена технология, камините Schiedel
Antares отговарят и на трите критерия.

Преди да напусне завода, всеки продукт на Schiedel Antares преминава през много строг
технически и функционален контрол, така че освен декоративния елемент на вашия дом, вие
купувате надеждност и безопасност.



Going Green Камините SCHIEDEL от линията "ANTARES" отговарят на най-високите стандарти за зелена
енергия. Материалите, използвани за направата на камини и облицовки, са в
съответствие с най-високите европейски стандарти.

Касетна камина,покритие на камината, лепила, мазилки, изглаждаща смес... са
изработени от 100% естествени материали, не отделят пари и миризми дори при най-
високи температури.
Енергийната ефективност на камини и печки "АНТАРЕС" достига най-високите световни
стандарти с над
> 80% от закъснението на емисиите на пещта.

Облицовката на камината от плочи Grenaisol осигурява пожароустойчивост на камината и
безкрайна свобода в дизайна.

REDUCE REUSE RECYCLE REFUSE



Превъзходство във всеки детайл

EN
СТАНДАРТИ EN 13229:2011 (Европейски стандарт за качество)

СЕРТИФИКАЦИЯ ZA CEO SISTEM (камина, конструкция, огнеупорна облицовка,
свързващи елементи, довършителни работи)

ПОЖАРУСТОЙЧИВОСТ A1; разстояние от запалими стени 0,00см

ЕКО ДИЗАЙН Отговаря на стандартите Eco Design с ниски емисии на димни газове и
остатъчна пепел.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ > 80% ефективност при разход на гориво <2,2 kg/h

ЕНЕРГИЙЕН КЛАС A+++ (разход два 1400-2180 кг/ч)



Tехнически характеристики

Размери (мм) 1060 x 610 x 2380 800 x 670 x 2380 600 x 660 x 2380 500 x 415 x 1160 500 x 415 x 1160 500 x 415 x 1280

Мощност (kw) 7,49 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 / 4,52

Енергийна ефективност 80,15 80,85 82,83 82,83 82,83 82,83 / 87,85

Разход на дърва (kg/h) 2,180 1,430 1,400 1,400 1,400 1400 / ...

РАЗСТОЯНИЕ ОТ ЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ

Странична (мм) 0,00 0,00 0,00 500 500 300

Задна (мм) 0,00 0,00 0,00 100 100 300

Долна (мм) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предна (мм) 1400 1400 1000 1000 1000 1000 / 700

Горна (мм) 0,00 0,00 0,00 700 700 700

Температура на димните газове (⁰c) 226 226 173 173 173 173 / 166

Напречно сечение на комина (мм) 150 150 150 150 150 150

Необходимо подналягане (pa) 11 11 11 12 12 11



Schiedel ANTARES

h = 2380mm

B = 610mm

L = 1060mm

h = 2380mm

B = 660mm

L = 600mm

h = 2380mm

B = 670mm

L = 800mm



Schiedel ANTARES

h = 1160mm

B = 415mm

L = 500mm

h = 1160mm

B = 415mm

L = 500mm

h = 1280mm

B = 415mm

L = 500mm



Красота
... която се крие в детайлите





Докосване
... от което мечтите се сбъдват





Тайната
... пазена за специални моменти





Поглед
... за докосване без докосване





Играта
... искри в огъня на живота





Време
... като мигване на окото на нова

реалност





Мечти
... достигащи безкрайност





Миг
... записан във вечността





Шепот
...на пламъците в игра с времето





Нежност
... незаличима следа от единността





Вечност
... изтъкана от моменти





Простота
...в житейския мотив





Спомен
...вечно напомняне





Природата
... вътре в нас





PREDSTAVNIK REGIJA / DRŽAVA KONTAKT TELEFON E-MAIL

Srećko Grozdanić centralna/zapadna i južna Srbija +381 (63) 321 901 srecko.grozdanic@schiedel.com

Vladan Dinić centralna i istočna Srbija +381 (63) 584 056 vladan.dinic@schiedel.com

Petar Križan Beograd +381 (63) 584 463 petar.krizan@schiedel.com

Rade Dukić Vojvodina i zapadna Srbija +381 (63) 584 465 rade.dukic@schiedel.com

Vuk Vukadinovic Inox komercijalni objekti Srbija +381 (63) 584 427 vuk.vukadinovic@schiedel.com

"Kushtrimi" Kosovo +383 (44) 300722 kujtimbytyqi@nttkushtrimi.com

Srećko Grozdanić Crna Gora – keramički dimnjaci +381 (63) 321 901 srecko.grozdanic@schiedel.com

Vuk Vukadinovic Crna Gora – Inox dimnjaci +381 (63) 584 427 vuk.vukadinovic@schiedel.com

"MELMAKS BM" R. Makedonija +389 (70) 360 878 svetlana.gjorgjijovska@melmaksbm.com.mk

"BULDACH" Bugarska +359 (887) 904 040 komini@schiedel.com

"SVEA FLAME" Sweden - Estonia +467 (034) 2067011 zz@sveaflame.se

Ivan Kovačević Greece - Cyprus +381 (63) 584474 ivan.kovacevic@schiedel.com

SCHIEDEL България

Гр. Пловдив 4000 0886 66 72 33
ул. Кукленско шосе Имейл адрес: info@schiedel.bg

пресечката срещу Митница Пловдив komini@schiedel.com

Телефон за връзка:

SCHIEDEL International

SCHIEDEL Export
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