NNNOOVVA A
S E1I8T5 41 8Ó5T A
4
IN
T ÍTVI V
KE
A NÖ
DF
AE
L LNÓ KU N
É SD T H
Ű ZEHREDL YEE K

Termékkínálat 2016/2017

Szimbólumok magyarázata
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Kettős zár

Külső levegő bekötése: Ø mm

Sütődob
ma/szé/me mm

Háromszoros zár

Felső füstelvezetés: Ø mm

Automatikus gyújtósegéd

Rázórostély

Hátsó és/vagy oldalsó füstelvezetés: Ø mm

Elektromos gyújtás

24 órás folyamatos üzem

Hőteljesímény-tartomány kW

Víztartalom Liter

Hamuláda

Betöltőajitó nyílása ma/szé mm

Fogyasztás min./max. Liter,
vagy kg óránként

Hatásfok

Tüzelőtér ma/szé/mé mm

Tartály tartalma liter, vagy kg

Tüzelőanyag fa

Csőcsonk Ø mm

Tüzelőanyag fabrikettek

Magasság középig mm

Tüzelőanyag barnaszénbrikettek

A csőcsonk magassága a közepéig oldalt/
hátul mm

Hőleadás: Víz/tér

Mélység a csőcsonk közepéig (függőleges)
mm

%
%
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TARTALOM

KANDALLÓK 7 old.

TŰZHELYEK 98 old.

VÍZTERES KANDALLÓK 44 old.

OLAJKÁLYHÁK 121 old.

PELLETKÁLYHÁK 57 old.

ÉPÍTETT KANDALLÓK 81 old.

TARTOZÉKOK 129 old.

MŰSZAKI ADATOK 131 old.

KANDALLÓBETÉTEK 93 old.

A 450-nél is több munkatársból álló csapatunk több gyártóhelyen készíti a kályháinkat
és tűzhelyeinket. Átfogó választékot kínáló vállalkozásként a fáskályhák, pellet kályhák,
olajtüzelésű és folytonégő kályhák, tűzhelyek és a hozzájuk illő tartozékok széles választékát
kínáljuk a vevőinknek.
Saját fejlesztési osztállyal rendelkezünk, amely új dimenzióba emeli a kutatási és fejlesztési
munkát. Az elsőosztályú tervezés, a kifinomult anyagok, a kiváló minőségű felületek és a
széles színskála harmonikus egységbe ötvözi a külső megjelenést és a működést. A kiváló
minőség egyet jelent a műszaki megoldások, a használhatóság és a felszereltség iránt
támasztott maximális igénnyel.
Bel- és külföldön egyaránt sűrű forgalmazói hálózattal rendelkezünk, így Közép-Európa
vezető gyártói közé tartozunk.
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Bevált termékek több
mint 160 éve

Ügyfélszolgálatunk szavatolja, hogy:
+ országos lefedettségének köszönhetően gyorsan fog érkezni a segítség
+ a központi pótalkatrész tároló raktárában állandóan rendelkezésre álló, kereken 4000
árucikkéből határidőre meg fog érkezni a kívánt termék
+ az Ön kályhája hosszú időn át üzemképes fog maradni a hosszú évekig rendelkezésre álló
pótalkatrészeknek köszönhetően
+ Termékeinek útmutatói a haassohn.hu weboldalról letölthetők

5

Kiváló szolgáltatást
nyújtunk - vevőink
legnagyobb
megelégedettségére

Ökológiai felelősséggel
viseltetünk a tiszta jövő
iránt

A »CLEAN TECHNOLOGY« alkalmazásával félreérthetetlen jelet sugárzunk. Ez a standard ugyanis
kandallóinkat és tűzhelyeinket jövőképes termékekké teszi.
A Haas+Sohn kandallói és tűzhelyei annyira tiszták, hogy sem szűrőre, sem katalizátorra nincs
szükségük. Ezzel szükségtelenné válik a csere, az ártalmatlanítás és az utólagos felszerelés.
Termékeinkkel nyugodt lelkiismerettel élvezheti a kellemesen meleg környezetet és termékeink
által nyújtott további kényelmet otthonában.

AZ ÖN HASZNA
+ kevesebb korom
+ kevesebb tisztítási igény
+ magasabb életminőség
+ kimagasló komfortérzet
+ nem szükséges sem szűrő, sem katalizátor használata
+ így sem csere, sem utólagos felszerelés nem szükséges

A Haas+Sohn minden kandallója és tűzhelye (kivéve a tartós égésű szénkályhákat és az
olajkályhákat) rendelkezik a CLEAN TECHNOLOGY minőségi pecsétjével, így azok megfelelnek az
EU országaiban érvényes környezeti- és éghajlati előírásoknak.

A Haas+Sohn saját irányelvei a minőségi pecsét teljesítéséhez: Por < 40 mg/Nm³; hatásfok > 80%.
CLEAN TECHNOLOGY egy ipari védjegy.
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+ a levegő finomporral való terheltsége csökken
+ termékeink megfelelően felszereltek a jövő fűtési normáihoz

