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O firmie
KFD Sp. z o.o. to polska fi rma o 100% kapitale rodzinnym. 

Firma została założona w 1996 r. i od początku działalność prowadzi jako 
spółka prawa handlowego.

Główne rodzaje działalności to handel i produkcja. Wbrew panującym trendom 
strategia fi rmy KFD nie polega na oferowaniu klientom produktów najtańszych 
na świecie. Firma stawia na jakość, innowacje i design w każdym zakresie 
działalności. Ponad 20-letnie doświadczenie, dobór najlepszych materiałów 
i technologii spełniających kryteria najwyższej jakości przy optymalnych kosztach 
produktu oraz ciągłe prace badawczo-rozwojowe sprawiają, że produkty KFD 
Sp. z o.o. cieszą się popularnością zarówno na rynku polskim, jak i na licznych 
rynkach zagranicznych.

Asortyment towarowy fi rmy KFD w branży ogrzewania: kominki (wkłady 
kominkowe), piece wolno stojące na paliwo stałe (tzw. kozy; na drewno i pelet) 
oraz kotły grzewcze na pelet. Więcej informacji na www.kfdesign.pl

Siedziba fi rmy mieści się w Legionowie, gdzie znajdują się: wzorcowy salon 
ekspozycyjny, laboratorium badawczo-rozwojowe, zaplecze szkoleniowe, 
montownię oraz magazyn wysokiego składowania.

About us
KFD Sp. z o.o. is a Polish company with 100% family capital. It was established 
in 1996, and from the beginning it is acting as a limited liability company.

The main types of its activities include production and trade. In spite of 
prevailing tendencies, KFD’s strategy is not offering the cheapest products to 
its customers. KFD relies on the quality, innovation and design in every area 
of its operations. More than 20 years of experience, close cooperation with 
producers that meet the highest quality criteria while maintaining optimum 
product costs and constant research and development works have made KFD 
products very popular both on domestic and many export market.

Within the heating branch KFD’s product offer includes fi replaces (fi replace 
inserts), free-standing stoves fuelled with solid fuel (wood and pellets) and 
heating boilers fuelled with pellet. More information at www.kfdesign.eu 

Company’s head offi ce is located in Legionowo (ca. 25 km from Warsaw) and 
include offi ces, an exhibition room, research and development laboratory, 
assembly plant training facilities and high-storage warehouse.
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KFD Sp. z o.o. KFD ECO MAX 7 L/R
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KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Do każdego urządzenia dołączamy etykietę energetyczną, na której znajduje się informacja dotycząca 
klasy efektywności, czyli w skrócie ilości energii jaką zużywa urządzenie w skali od A++ do G.
Klasa A++ (oznaczona kolorem jasno zielonym) oznacza najmniejsze straty energii, a klasa G (kolor 
czerwony) – największe straty energii. Wybór produktu, który zużywa mniej energii przekłada się 
na oszczędności przez wiele lat użytkowania. Wszystkie produkty KFD są oznaczone klasą efektywności 
energetycznej A+ lub A.
ENERGY EFFICIENCY CLASS
For each device, we attach an energy label that contains information on the performance class, 
in short word, the amount of energy the device uses on a scale from A++ to G.
Class A++ (indicated in light green) indicates the lowest energy loss, and class G (red) is the high-
est energy loss. The choice of a product that uses less energy translates into savings over many 
years of use. All KFD products are labeled with energy effi ciency class A+ or A.

11,5

MOC NOMINALNA
Każdy dom posiada jakiś system ogrzewania, ale kominki i piece mogą stanowić jego istotne uzupełnienie.
Przyjmuje się, że 1 kW mocy wkładu lub pieca ogrzewa średnio 25 m3 powierzchni (ta wartość jest ściśle uzależniona 
od współczynnika przenikalności cieplnej budynku). Bardzo istotne jest, aby brać pod uwagę moc nominalną urządzenia, czyli 
moc uśrednioną w czasie, a nie maksymalną.
NOMINAL POWER
Each house has a heating system, but fireplaces and stoves can be a major complement. It is assumed that 
1 KW of the input or fireplace or stove heats an average of 25 m3 (this value is strictly dependent on the ther-
mal transmittance coefficient of the building). It is very important to take into account the nominal power of 
the device, i.e. the power average over time rather than the maximum.

82,5%

SPRAWNOŚĆ PRZY MOCY NOMINALNEJ
Wkłady i piece kominkowe KFD posiadają sprawność minimum 75% podczas nominalnej pracy. Oznacza to, że 
75% energii powstającej podczas spalania drewna jest odzyskiwana w postaci ciepła (dla porównania w komin-
kach tradycyjnych było tylko ok. 15 - 20%). We wkładach i piecach KFD nawet powyżej 80% powstałej energii 
cieplnej pozostaje w domu, a do uzyskania 10 kWh energii cieplnej potrzebne jest średnio ok. 3,5 kg drewna.
EFFICIENCY AT NOMINAL POWER
KFD inserts and stoves have a minimum 75% effi ciency in nominal operation. This means that 75% of the energy gen-
erated during wood burning is recovered in the form of heat (for comparison in traditional fi replaces It was only about 
15-20%). In KFD inserts and stoves even more than 80% of the resulting thermal energy remains in the house, and to 
obtain 10 kWh of heat energy is needed on average approx. 3.5 kg of wood.

EKOPROJEKT
Ekoprojekt (Ecodesign) jest to rozporządzenie Komisji Europejskiej 2015/1185, określające wymogi dla wkładów 
i pieców kominkowych, które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. na terenie całej UE. Zawarte w nim 
przepisy obowiązują już w wielu państwach w UE, a także w większości województw w Polsce. Wymagania określają 
wartości kilku bardzo ważnych parametrów, np. jak sprawność, emisje cząstek stałych (PM), organicznych związków 
gazowych (OGC), tlenku węgla (CO) oraz tlenków azotu (NOx), których spełnienie ma istotny wpływ na ochroną 
środowiska. Wszystkie nasze urządzenia spełniają te wymagania już dziś.
Dzięki temu wpływ naszych produktów na środowisko przez cały okres ich użytkowania jest mniejszy. Wybierając 
jeden z naszych produktów masz możliwość stać się posiadaczem ekologicznego i jednego z najbardziej wydajnych 
energetycznie kominków lub pieców na drewno na rynku.
ECODESIGN
Ecodesign is a regulation of the European Commission 2015/1185, which describes the requirements for fi re-
place inserts and stoves, which will apply from 1 January 2022 throughout the EU. The rules are already in 
place in many EU countries, as well as in most of the provinces in Poland. The requirements specify the values 
for several very important parameters, e.g. heating effi ciency, emissions of particulate matter (PM), organic 
gaseous compounds (OGCs), carbon monoxide (CO) and nitrogen oxides (NOx), which have a signifi cant impact 
on environmental protection. All our devices meet these requirements today.
This ensures that the environmental impact of our products is reduced throughout its lifetime. By choosing one of 
our products you have the opportunity to become the holder of an ecological and one of the most energyeffi cient 
fi replace or wood stove on the market.

Kompleksowe rozwiązania na ekonomiczny i ekologiczny spo-
sób na ogrzewanie domu
Ogrzewanie stanowi obecnie największy udział w kosztach eks-
ploatacji budynków jednorodzinnych. Biorąc pod uwagę stale 
rosnące koszty prądu, gazu oraz oleju opałowego, zainstalowa-
nie ekonomicznego systemu grzewczego w domu przyniesie 
wymierne korzyści, a  poniesione koszty instalacji szybko się 
zwracają.

Przykładowa instalacja grzewcza przedstawia współdziałanie 
kotła c.o. z kominkiem wyposażonym we wkład kominkowy KFD. 
Takie rozwiązanie daje użytkownikowi możliwość wspomagania 
ogrzewania systemu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej w przypadku palenia w kominku, a w okresach przej-
ściowych jest w stanie samodzielnie ogrzać cały dom.

Wkład i piece kominkowy KFD umożliwiają sprawne ogrzewa-
nie domu, zarówno w systemie ogrzewania powietrznego jak 
również modele z płaszczem wodnym.

Comprehensive soluti ons for an economical and ecological 
way to heat the house
Considering increasing costs of electricity, gas and oil, expendi-
tures for heating of the houses constitute the largest part of a 
maintenance budget. Thus, an installation of an economic heat-
ing system brings reasonable profi ts and spent investment costs 
pay off back promptly.

An exemplary heating system presents cooperation of a heating 
boiler with a fi replace with a KFD insert. Such solution offers the 
possibility of supporting a central heating and hot water system 
when burning in a fi replace and at transitional periods, it is able 
to heat a whole house on its own.

KFD fi replace inserts and stoves enable effi cient home heating, 
both in the warm air heating systems as well as fi replace inserts 
with water heat exchanger.

ZANIM WYBIERZESZ…
Zapewne wiesz co to znaczy „miłość na całe życie”?

Ale czy wiesz, że dobrej jakości kominek lub piec, nawet przy in-
tensywnym użytkowaniu non-stop przez cały sezon grzewczy, 
wytrzyma ponad 30 lat? Dlatego warto wybrać go z rozwagą. Pra-
gniemy podpowiedzieć na co powinieneś zwrócić szczególną uwa-
gę, aby ułatwić Ci wybór wkładu lub pieca KFD optymalnie dopa-
sowanego do Twoich potrzeb, warunków i możliwości.

Dokonując wyboru wkładu lub pieca kominkowego nie należy kiero-
wać się wyłącznie ceną urządzenia. Przede wszystkim warto wziąć 
pod uwagę koszty eksploatacji, wynikające z parametrów urządzenia, 
komfort i bezpieczeństwo użytkowania, zastosowane rozwiązania 
techniczne gwarantujące długowieczność oraz warunki gwarancji.

KFD oferuje w tym zakresie wszystko, co najlepsze! Zaufaj nam 
a na pewno dokonasz dobrego wyboru!

BEFORE YOU CHOOSE…
You probably know what it means „love for life”?

But did you know that a good quality fi replace insert or stove, even with 
intensive use of non-stop burning throughout the heating seasons, will 
withstand over 30 years? So you should choose it with caution. We 
would like to tell you what you should pay close attention to and to 
make it easier for you to choose the optimal KFD fi replace insert or 
stove for your needs, conditions and possibilities.

Do not only consider the price of the unit when making a selection 
of the fi replace insert or stove. First of all, it is worth taking into ac-
count the operating costs, the parameters of the equipment, com-
fort and safety of use, the technical solutions to ensure longevity 
and warranty conditions.

KFD offers you all the best in fi replaces and stove! Trust us and 
you will surely make a good choice!

mm

SZEROKOŚĆ
Aby ogrzać małe pomieszczenie w zupełności wystarczy mały kominek lub piec zarówno pod względem gaba-
rytów jak i mocy grzewczej. Natomiast z myślą o dużym pomieszczeniu należy wybrać raczej większy kominek, 
o szerokości nawet 150 cm.
Zanim wybierzesz kominek lub piec, sprawdź jak będzie się prezentowało w Twoim projekcie.
WIDTH
To heat a small room, it is suffi cient to have a small fi replace or stove, both in terms of size and heating power. Instead, 
for a large room, you should choose a larger fi replace, even 150 cm wide. Before you choose a fi replace or stove, check 
how it will be presented in your project.

na bok
on side

boczne drzwiczki
 side doors

podnoszone 
sliding

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWICZEK
Drzwiczki pełnią nie tylko funkcję ochrony przed zaprószeniem ognia w pomieszczeniu. Dokonując wyboru wkła-
du lub pieca kominkowego warto wziąć pod uwagę sposób otwierania drzwiczek. Drzwiczki mogą być otwierane 
na różne sposoby:
• na bok
• boczne drzwiczki otwierane na boki (dot. modeli 3F)
• podnoszone do góry – taki urządzenia umożliwiają też palenie z podniesionymi drzwiczkami jak w kominku otwartym
Wybierz rozwiązanie, które będzie dla Ciebie najwygodniejsze oraz optymalnie dostosowane do twoich potrzeb 
i możliwości.
HOW THE DOOR IS OPENED
The door in the fi replace insert or stove has not only a function of protection against sparks and smoke in the 
room. Consider how to open the door of your fi replace or stove. The door can be opened in various ways:
• to the side
• side door opening (applicable for KFD 3F models)
• upwards – such devices also allow burning with raised doors as in open fi replace
Choose the solution that is most convenient for you and optimally adapted to your needs and opportunities.
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Ekologiczne, wydajne i nowoczesne systemy spalania
Ochrona środowiska jest priorytetem w każdym aspekcie 
działalności fi rmy KFD. Dlatego projektując nasze produkty 
jednym z kluczowym elementów jest osiągnięcie ekologicz-
nego i wydajnego spalanie. Jest to między innymi możliwe 
dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie spalania 
drewna, jakie zastosowane są we wkładach i piecach komin-
kowych KFD. Przedstawiamy poniżej przykładowe rozwią-
zania systemów spalania w naszych urządzeniach:

Wkłady i kasety kominkowe KFD MAX/LUX
1. Regulacja wlotu powietrza pierwotnego

2. System podwójnego spalania

3. Szyba ceramiczna odporna na temperatury do 800°C 
oraz system kurtyny powietrznej

4. Defl ektor spalin

Powietrze pierwotne wykorzystywane jest podczas rozpala-
nia. Wtórne powietrze, które trafi  a do komory spalania już 
w postaci ogrzanej ułatwia dopalanie, a jednocześnie utrzy-
muje szybę w czystości. Dzięki powietrzu „turbo”, doprowa-
dzonemu w samo centrum paleniska, osiągana jest wysoka 
sprawność grzewczą, a niska emisji spalin chroni środowisko.

Ecological, effi  cient and modern combusti on systems
Environmental protection is a priority in every aspect 
of KFD’s business. Therefore, when designing our prod-
ucts one of the key components is to achieve ecological 
and efficient combustion. This is, among other things, 
possible thanks to the modern wood burning system, 
which is used in KFD fireplace inserts and stoves. Here 
are some examples of solutions of combustion systems 
in our devices:

KFD MAX/LUX fi replace inserts
1. Adjustment of the primary air inlet 

2. Double combustion system

3. Ceramic glass resistant to thermal shocks and temperature 
up to 800°C and air-wash system

4. Smoke defl ector

Primary air inlet provides air used during the lighting up pro-
cess. The secondary air which enters into the fi replace already 
heated up makes it easy to afterburning. Thanks to such solu-
tion, the KFD fi replace inserts and stoves achieve higher heat-
ing effi ciency. At the same time the combustion is cleaner due 
to lower emission of unburned particles to the atmosphere.

System spalania we wkładach KFDesign LINEA 3.0
1. Powietrze do spalania doprowadzone jest ze zewnątrz przez 

króciec. Powietrze dostaje się do skrzynki rozdzielającej, wy-
posażonej w termostat.

2. Powietrze pierwotne kierowane jest wielopunktowo, przez małe 
szczeliny (przez kanały w dolnej płycie paleniska oraz pod fronto-
wą listwą wzdłuż paleniska) w celu uzyskania optymalnego pro-
cesu spalania i całkowitego dopalenia.

3. Poprzez boczne kanały a następnie przez kurtynę powietrzną 
ogrzane powietrze kierowane jest precyzyjnie na wewnętrzną 
powierzchnię szyby w celu możliwie długiego utrzymania szy-
by w czystości .

4. Powietrze wtórne podawane jest precyzyjnie tuż nad płomieniem 
w palenisku w celu maksymalnego dopalania spalin i uzyskania 
najwyższych standardów ekologicznych. Kanały doprowadzające 
powietrze są możliwie długie w celu dobrego ogrzania powietrza.

5. Układ z podwójnym defl ektorem wydłuż drogę spalin w celu z 
maksymalizowania odzysku ciepła.

Combusti on system in KFDesign LINEA 3.0 fi replace inserts
1. The combustion air is brought from the outside through the di-

rect air inlet. The air enters the air-separating box, equipped with 
a thermostat.

2. The primary air is multi-point directed, through small gaps 
(through the ducts in the base of fi rebox hearth and under the 
front slat along the hearth) in order to obtain an optimal and com-
plete combustion process.

3. Through the side channels and then through the air curtain, 
the warm air is directed precisely to the inner surface of the 
glass in order to keep it clean as long as possible.

4. Secondary air is precisely directed above the flame in the 
hearth to maximize combustion of the exhaust gas and to 
achieve the highest ecological standards. The air supply 
ducts are as long as possible for good air heating.

5. Double defl ector system extend the fl ue gas path to maximize 
heat recovery.

Ekologiczne, wydajne i nowoczesne systemy spalania
Ochrona środowiska jest priorytetem w każdym aspekcie 

Ecological, effi  cient and modern combusti on systems
Environmental protection is a priority in every aspect 
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System spalania we wkładach KFDesign LINEA 3.0 Combusti on system in KFDesign LINEA 3.0 fi replace inserts
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SZYBER (opcja)
Szyber pozwala dokładnie regulować siłę ciągu w kominie. 
DAMPER (opti on)
Damper allows for precise adjustment of the chimney draught.

6

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Defl ektor spalin wymusza dłuższy obieg spalin w palenisku. Dzięki temu wzrasta wydajność 
grzewcza, a spalanie staje się bardziej ekologiczne.
HIGHER HEATING EFFICIENCY
Defl ector forces a longer circulation of combustion gases inside the hearth. Thanks to this, 
the effi ciency is higher and combustion is more ecological.3

2x
SPRAWNOŚĆ I EKOLOGIA
Nowoczesny system podwójnego spalania pozwala maksymalnie wykorzystać energię 
z drewna oraz dbać o środowisko.
EFFICIENCY AND ECOLOGY
Modern double combustion system ensures the maximum use of the energy generated 
during burning of the wood and protects the environment.2

5lat
years

SOLIDNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
Solidna konstrukcja z najwyższej jakości żeliwa i stali gwarantuje bezpieczeństwo i nieza-
wodność na długie lata użytkowania.
SOLID AND DURABILITY
Robust construction in cast iron and steel of highest quality ensures safety and reliability for 
many years of burning.1

BEZPIECZEŃSTWO I PIĘKNY WIDOK OGNIA
Wszystkie szyby są wykonane z przezroczystej ceramiki odpornej na temperatury do 800°C 
i szoki termiczne. Dzięki kurtynie powietrznej i zjawisku pirolizy pozostają dłużej czyste.
SAFETY AND EXCELLENT FIRE VIEW
All glasses are made of transparent ceramic, with thermal resistance up to 800°C and ther-
mal shocks. Thanks to combination of pyrolisis effect and proper air circulation the glass 
stays clear for longer.4

SZCZELNOŚĆ, ESTETYKA I WYGODA
Drzwiczki blokowane są zamkiem, który szczelnie domyka drzwiczki. W komplecie (w zależ-
ności od modelu) „zimna rączka” lub rękawice, zapewniające wygodną i bezpieczną obsługę.
TIGHTNESS, AESTHETICS AND COMFORT
Door is blocked by a precise lock, which closes the door tightly. The products are equipped 
(depending on the model) with a “cold handle” or gloves, which makes the operation comfort-
able and secure.7
KOMFORT OBSŁUGI I ŁATWA KONSERWACJA
Popielnik pozwala szybko i wygodnie pozbyć się popiołu. Demontowalne części paleniska 
pozwalają na prace konserwacyjne bez konieczności demontażu paleniska.
COMFORT OF USE AND EASY MAINTENANCE
Fireplace inserts are equipped with an ash pan for easy ash removal. All parts can be dis-
mounted from the inside of the hearth. In consequence it allows easy maintenance, with no 
need to dismantle the fi replace insert.8
BEZPOŚREDNI DOLOT POWIETRZA (opcja)
Możliwość wyposażenia w bezpośredni wlot powietrza do spalania do paleniska (wyposażenie 
opcjonalne), gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie w nowoczesnych, energooszczędnych 
domach. Wyposażenie standardowe we wkładach ECO iLUX 90 oraz ECO iLUX 90 L/R.
DIRECT AIR INLET (opti on)
Possibility of being fi tted with a direct air inlet (optional equipment) to the fi replace insert, 
ensures the proper functioning when installed in modern, energy-effi cient houses. Direct air 
inlet is standard equipment for ECO iLUX 90 and ECO iLUX 90 L/R.

100 mm

9
STELAŻ (opcja)
Opcjonalny stelaż umożliwia łatwy i szybki montaż oraz precyzyjną regulację wysokości, 
w celu zapewnienia stabilności. Wyposażenie standardowe we wkładach ECO iLUX 90 oraz 
ECO iLUX 90 L/R.
INSTALLATION STAND (opti on)
The stand makes the installation very easy and fast. This optional equipment enables very 
precise height regulation, which ensures a perfect stability of the installation. Stand is stan-
dard equipment for ECO iLUX 90 and ECO iLUX 90 L/R.10

DOKŁADNA REGULACJA MOCY
Płynna regulacja wlotu powietrza pozwala sterować intensywnością i szybkością spalania.
HEATING OUTPUT CONTROL
Precise regulation of the air inlet, gives control over the combustion and heating output of 
the fi replace insert.5
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KFD ECO M 14
Nr ref. / Art. no. KFDEM14

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

691mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 15,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  594 x 691 x 462 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 691 x 538 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height nd [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  578 x 404 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 160 / 180 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   110 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 980 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses NIE / NO

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

szyba bez rastra
glass without paint

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet
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180 mm

200 mm
wylot dymu wewn./zewn.

smoke outlet internal/external

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO iM 14
Nr ref. / Art. no. KFDEiM14

691mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 15,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  594 x 691 x 462 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 691 x 538 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  672x489 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 160 / 180 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   110 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 980 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses NIE / NO

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

klasa efektywności energetycznej 

spełnia wymagania Ekoprojektu  

sprawność przy mocy nominalnej 
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bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

szyba z rastrem
glass with paint

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version
stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

180 mm

200 mm
wylot dymu wewn./zewn.

smoke outlet internal/external

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA  |  NOWOCZESNY DESIGN INNOVATIVE SOLUTIONS  |  MODERN DESIGN

ROK ZAŁ. 1996 / ESTABLISHED 1996

16 17www.kfdesign.eu

KFD ECO MAX 14
Nr ref. / Art. no. KFDEMAX14

702mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  713x702x452 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 702x563 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  610x430 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 180 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100 * [mm]

ciężar
weight   115 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 980 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses NIE / NO

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

szyber manualny
manual damper

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

szyba bez rastra
glass without paint

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet
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KFD ECO iMAX 14
Nr ref. / Art. no. KFDEiMAX14

702mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  713x702x452 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 702x563 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  672x489 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 180 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100 * [mm]

ciężar
weight   115 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 980 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses NIE / NO

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years
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KFD ECO iMAX14

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

szyba z rastrem
glass with paint

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

szyber manualny
manual damper

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version
stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO MAX 7 L/R basic
Nr ref. / Art. no. KFDEMAX7L/RBAS

700mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  709 x 700 x 462 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 700 x 530 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height 406 x 530 [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  635 x 343 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height  309 x 343 [mm]

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 180 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   115 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 980 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses NIE / NO

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years
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bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

szyba bez rastra
glass without paint

L/R
wersje L (lewa) lub R (prawa)
L (left) or R (right) version

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

KFD ECO MAX 7 R basic

KFD ECO MAX 7 L basic

szyber manualny
manual damper

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version
stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO MAX 7 L/R standard
Nr ref. / Art. no. KFDEMAX7L/RSTND

720mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82.5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range 7,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index 110.6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82.5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73.5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0.09 [%]
1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  720 x 720 x 460 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 720 x 443 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height 384 x 443 [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height 650 x 343 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height  309 x 343 [mm]

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 180 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   115 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 980 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses NIE / NO

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

szyba bez rastra
glass without paint

L/R
wersje L (lewa) lub R (prawa)
L (left) or R (right) version

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

KFD ECO MAX 7 R standard

KFD ECO MAX 7 L standard

szyber manualny
manual damper

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version
stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT
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KFD ECO MAX 7 R standard

KFD ECO MAX 7 L standard

do domów energooszczędnych i pasywnych
for low energy and passive houses

ramka fasadowa
fascade frame

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO iMAX 7 L/R standard
Nr ref. / Art. no. KFDEiMAX7L/RSTND

750mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle
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PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11.5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range 7,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index 110.6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82.5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73.5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0.09 [%]
1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  720 x 750 x 460 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 750 x 490 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height 411 x 490 [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height 689 x 393 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height  347 x 393 [mm]

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 180 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   115 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 980 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses NIE / NO

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

KFD ECO iMAX 7 R standard

KFD ECO iMAX 7 L standard

L/R
wersje L (lewa) lub R (prawa)
L (left) or R (right) version

szyber manualny
manual damper

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version
stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

do domów energooszczędnych i pasywnych
for low energy and passive houses

ramka fasadowa
fascade frame

szyba z rastrem
glass with paint

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO MAX 7 3F basic
Nr ref. / Art. no. KFDEMAX73FBAS

691mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

boczne drzwiczki
 side doors

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  711 x 691 x 462 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 691 x 528 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height 406 x 530 [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  650 x 343 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height  309 x 343 [mm]

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 180 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   115 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 980 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses NIE / NO

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years
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bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

szyba bez rastra
glass without paint

wersja 3F (szyba przednia+szyby L oraz R)
3F version (front glass and two sides glasses)

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

szyber manualny
manual damper

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version
stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO MAX 7 3F standard
Nr ref. / Art. no. KFDEMAX73FSTND

750mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

boczne drzwiczki
 side doors

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  720 x 750 x 455 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 750 x 443 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height 380 x 443 [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  718 x 343 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height 309 x 343 [mm]

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 180 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   115 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 980 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses NIE / NO

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

szyba bez rastra
glass without paint

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle
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wersja 3F (szyba przednia+szyby L oraz R)
3F version (front glass and two sides glasses)

szyber manualny
manual damper

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version
stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

do domów energooszczędnych i pasywnych
for low energy and passive houses

ramka fasadowa
fascade frame

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO iMAX 7 3F standard
Nr ref. / Art. no. KFDEiMAX73FSTND

691mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  720 x 755 x 460 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 755 x 490 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height 406 x 490 [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  743 x 393 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height 347 x 393 [mm]

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 180 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   115 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 980 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses NIE / NO

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

wersja 3F (szyba przednia+szyby L oraz R)
3F version (front glass and two sides glasses)

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle
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ul. Olszankowa 51
05-120 Legionowo, POLAND
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O180szyber manualny
manual damper

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version
stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

do domów energooszczędnych i pasywnych
for low energy and passive houses

ramka fasadowa
fascade frame

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

boczne drzwiczki
 side doors

szyba z rastrem
glass with paint

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO iLUX 90
Nr ref. / Art. no. KFDEiLUX90

782mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power77,2%

moc nominalna 
nominal power 11,7

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,7 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 14,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  103,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  77,2 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  68,2 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1173 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 26 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  <120 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  <200 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,97 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 318 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  935 x 782 x 481 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 782 x 518 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  700 x 445 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 180 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  125 [mm]

ciężar
weight   135 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  43 / 14 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 600 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 840 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

125 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version

szyba z rastrem
glass with paint

otwieranie drzwiczek na L/R stronę
door opening to left or rifght side

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves
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STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO iLUX 90 L/R
Nr ref. / Art. no. KFDEiLUX90L/R

807mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power77,2%

moc nominalna 
nominal power 11,7

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,7 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 14,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  103,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  77,2 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  68,2 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1173 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 26 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  <120 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  <200 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,97 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 318 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  940 x 807 x 496 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 807 x 518 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height 496 x 518 [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  750 x 443 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height  434 x 443 [mm]

maksymalna długość polan
maximum log lenght  60 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 180 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  125 [mm]

ciężar
weight   145 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  43 / 14 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 600 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 840 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

szyba z rastrem
glass with paint

L/R
wersje L (lewa) lub R (prawa)
L (left) or R (right) version

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])
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KFD ECO iLUX 90 R

KFD ECO iLUX 90 L

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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SZYBER
Szyber (dot. modeli ECO 70 oraz ECO 70 L/R) we wkładach ECO pozwala precyzyjnie regu-
lować siłę ciągu w kominie. Podczas prac konserwacyjnych szyber można w łatwy sposób 
zdemontować od strony paleniska. 
CHIMNEY DAMPER 
Chimney damper (applicable for ECO 70 and ECO 70 L/R models) enables a precise regula-
tion of draught in a chimney. During maintenance operations, a damper can be easily disas-
sembled from the inside of the insert.

3

WYŻSZA SPRAWNOŚĆ GRZEWCZA
System podwójnego spalania oraz specjalna konstrukcja defl ektora spalin umożliwiają osią-
gnięcie wyższej sprawność grzewczej wkładu (otrzymujemy więcej ciepła z tej samej ilości 
spalonego drewna), a spalanie jest bardziej ekologiczne.
HIGHER HEATING EFFICIENCY
Double combusti on system and the special defl ector constructi on enable to achieve higher 
heati ng performance of the insert (more  heat from the same amount of burnt wood) and 
combusti on is more ecological.

2x 2

5lat
years

TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
Dwupłaszczowa konstrukcja wkładów ECO składa się z korpusu wkładu wykonanego ze stali 
oraz wewnętrznych elementów szamotowych. Wewnętrzne elementy paleniska są odporne 
na bardzo wysokie temperatury i wykonane z wysokiej jakości szamotu, o bardzo dobrych 
właściwościach akumulacji ciepła – dzięki temu ciepło jest oddawane jeszcze długo po wyga-
śnięciu ognia w kominku. Wszystkie części wewnątrz paleniska podlegające zużyciu są łatwo 
dostępne, a ich wymiana bardzo prosta. Stalowy, szczelny korpus zewnętrzny wkładów ECO 
jest wzmocniony przetłoczeniami. Konstrukcja taka gwarantuje solidność urządzenia i bez-
pieczeństwo obsługi, nawet przy paleniu w kominku non-stop.
DURABILITY AND SAFETY
Double-jacket constructi on of ECO inserts is composed of a steel insert body and internal 
chamott e elements. Inner components of the fi rebox are high temperature resistant and are 
made of high quality refractory plates, with very good heat accumulati on capacity. Thanks to 
these refractory panels, the fi rebox heats for several hours aft er the fi re is out. All parts inside 
the furnace that undergo wearing are easily accessible and their exchange is very simple. The 
external body of ECO inserts is made of steel and additi onally is strengthen by over presses. 
Such constructi on guarantees reliability and operati on safety, even at conti nuous burning. 1

BEZPIECZEŃSTWO I PIĘKNY WIDOK OGNIA
Wszystkie szyby są wykonane z przezroczystej ceramiki odpornej na temperatury do 800°C 
i szoki termiczne. Dzięki kurtynie powietrznej i zjawisku pirolizy pozostają dłużej czyste.
SAFETY AND EXCELLENT FIRE VIEW
All glasses are made of transparent ceramic, with thermal resistance up to 800°C and ther-
mal shocks. Thanks to combination of pyrolisis effect and proper air circulation the glass 
stays clear for longer.7

KOMFORT OBSŁUGI I ŁATWA KONSERWACJA
Popielnik pozwala szybko i wygodnie pozbyć się popiołu. Demontowalne części paleniska 
pozwalają na prace konserwacyjne bez konieczności demontażu paleniska.
COMFORT OF USE AND EASY MAINTENANCE
Fireplace insrts are equipped with an ash pan for easy ash removal. All parts can be dis-
mounted from the inside of the hearth. In consequence it allows easy maintenance, with no 
need to dismantle the fi replace insert.4

PRECYZYJNE ZAMKNIĘCIE
Drzwiczki blokowane są precyzyjnym zamkiem z wygodną rączką. Zawiasy drzwiczek umoż-
liwiają dokładną regulację.
PRECISE LOCK
Door is blocked by a precise lock with a convenient handle. Hinges enable a precise regula-
tion of door opening.5

NÓŻKI MONTAŻOWE
Nóżki umożliwiają łatwy i szybki montaż oraz precyzyjną regulację wysokości, w celu zapew-
nienia stabilności.
INSTALLATION LEGS
Legs makes the installation very easy and fast. This ensures precise height regulation and 
stability of the installation.9

100 mm

BEZPOŚREDNI DOLOT POWIETRZA
Bezpośredni dolot powietrza do spalania do paleniska  gwarantuje prawidłowe funkcjono-
wanie w nowoczesnych, energooszczędnych domach.
DIRECT AIR INLET
Direct air inlet to the fi replace insert, ensures the proper functioning when installed in mod-
ern, energy-effi cient homes. 8

1

5

9

2

6

3

7

4

8

PRECYZYJNA KONTROLA
Płynna regulacja wlotu powietrza pozwala sterować intensywnością i szybkością spalania.
PRECISE CONTROL
Smooth regulation of air inlet enables the control over intensity and speed of combustion.

6

BImSchV
poziom 2 / lev.2

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w dwóch kolorach: kolor naturalny, czarny

(do wyboru przy zamówieniu)
fi rebrick hearth elements available

in two colors: natural color, black
(to choose from at the order)

naturalny
natural color

czarny
black
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KFD ECO 70
Nr ref. / Art. no. KFDE70

700mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power79,6%

moc nominalna 
nominal power 13,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  13,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  106,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  79,6 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  70,6 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,06 [%]
 778 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 <40 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  36 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  131 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  13,03 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 243 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1026x700x464 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 700 x 526 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  580 x 408 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 190 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   120 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  51 / 11 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 650 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 910 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses NIE / NO

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

szyba bez rastra
glass without paint

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

klasa efektywności energetycznej 

sprawność przy mocy nominalnej 
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Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi
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szyber manualny
manual damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w dwóch kolorach: kolor naturalny, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in two colors: natural color, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO 70 L/R
Nr ref. / Art. no. KFDE70L/R

707mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power79,6%

moc nominalna 
nominal power 13,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  13,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  106,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  79,6 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  70,6 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,06 [%]
 778 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 <40 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  36 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  131 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  13,03 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 243 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1026x707x463 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 707 x 526 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height 433 x 526 [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  637 x 431 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height  372 x 431 [mm]

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 190 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   125 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  51 / 11 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 650 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 910 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses NIE / NO

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

szyber manualny
manual damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

szyba bez rastra
glass without paint

L/R
wersje L (lewa) lub R (prawa)
L (left) or R (right) version

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

klasa efektywności energetycznej 

spełnia wymagania Ekoprojektu  

sprawność przy mocy nominalnej 
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KFD ECO 70 R

KFD ECO 70 L

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w dwóch kolorach: kolor naturalny, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in two colors: natural color, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO i70
Nr ref. / Art. no. KFDEi70

720mm
szerokość
width 

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power79,6%

moc nominalna 
nominal power 13,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  13,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  106,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  79,6 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  70,6 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,06 [%]
 778 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 <40 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  36 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  131 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  13,03 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 243 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1044x720x503 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 720 x 531 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  630 x 454 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 170 / 180 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100 [mm]

ciężar
weight   135 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  51 / 11 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 650 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 910 [cm3]

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

szyba z rastrem
glass with paint

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves
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STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w dwóch kolorach: kolor naturalny, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in two colors: natural color, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable



KFD ECO iLINE 5161

KFD ECO iLINE 5172

KFD ECO iLINE 5183

KFD ECO iLINE 5161 L/R

KFD ECO iLINE 5172 L/R

KFD ECO iLINE 5183 DF

KFD ECO iLINE 5172 EX

KFD ECO iLINE 5183 EX

Wkłady kominkowe 
KFD ECO iLINE

Fireplace inserts 
KFD ECO iLINE
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Wkłady kominkowe 
KFD ECO iLINE

Fireplace inserts 
KFD ECO iLINE

WYŻSZA SPRAWNOŚĆ GRZEWCZA
Specjalna konstrukcja defl ektora spalin wymusza dłuższy obieg spalin we wkładzie. Dzięki temu 
sprawność wkładu jest wyższa (otrzymujemy więcej ciepła z tej samej ilości spalonego drewna), 
a spalanie jest bardziej ekologiczne. 
HIGHER HEATING EFFICIENCY
The special defl ector construction forces a longer circulation of combustion gas in the insert. 
Thanks to this, the insert effi ciency is higher (larger amount of heat from the same amount of 
burnt wood) and combustion is more ecological.

3

2x

CIEPŁO I EKOLOGIA
Wszystkie modele z gamy ECO iLINE są wyposażone w nowoczesny system podwójnego spalania. Do-
datkowe powietrze do spalania dostaje się do paleniska przez otwory w specjalnych kanałach powietrz-
nych umieszczonych w narożnikach paleniska. Powietrze dostające się tymi kanałami do paleniska zo-
staje wstępnie ogrzane. Cząsteczki, które w zwykłych wkładach uszłyby do komina, ulegają dopaleniu. 
Dzięki temu parametry grzewcze wkładów ECO iLINE są lepsze, a spalanie bardziej ekologiczne.
HEAT AND ECOLOGY
All models of ECO iLINE inserts are equipped with a modern double combustion system. Addi-
tional air for combustion gets to the furnace through openings in special air channels, located at 
furnace corners. Air supplied through these channels is pre-heated. Elements, which in normal 
inserts would escape to a chimney, are afterburnt here. Thanks to this, heating parameters of 
ECO iLINE inserts are better and combustion is more ecological.

2

MAKSYMALNY WIDOK OGNIA
Estetyczna i prawie niewidoczna ramka drzwiczek sprawia, że w kominku z wkładem ECO iLINE do-
skonale widać to, co jest najważniejsze – ogień. Bardzo duża powierzchnia przeszklona w stosunku do 
powierzchni fasady sprawia, że ogień jest znacznie lepiej widoczny. Idealna wizja ognia jest możliwa 
również dzięki połączeniu efektu pirolizy oraz odpowiedniego obiegu powietrza wewnątrz paleniska.
MAXIMAL VIEW OF THE FIRE
Attractive and almost not distinct door frame makes that one can see the most important thing – the 
fi re. Large windowed area in proportion to front surface makes that fi re is better visible. Ideal fi re im-
age is possible thanks to combination of pyrolisis effect and proper air circulation inside the furnace.

5

10

SZYBER (opcja)
Szyber (opcja, niedostępna dla modeli EX) we wkładach ECO iLINE pozwala precyzyjnie regulo-
wać siłę ciągu w kominie. W celu zwiększenia komfortu obsługi wkłady posiadają blokadę otwar-
cia drzwiczek paleniska w momencie, gdy szyber jest zamknięty. Podczas prac konserwacyjnych 
szyber można w łatwy sposób zdemontować od strony paleniska. 
CHIMNEY DAMPER (opti on)
Chimney damper (option, not applicable for EX models) enables a precise regulation of draught in a 
chimney. In order to make operation more convenient, inserts have a door lock as not to be opened 
when a damper is closed. During maintenance operations, a damper can be easily disassembled 
from the inside of the insert.

WODNY WYMIENNIK CIEPŁA ORAZ WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA (opcje)
Modele EX wyposażone są w wodny wymiennik ciepła, w którym ogrzewany jest czynnik grzewczy 
do instalacji c.o. oraz zasobnika c.w.u. Zamontowanie wymienika w górnej części paleniska wkładu 
sprawia, że odzysk ciepła jest najbardziej wydajny, a jednocześnie możemy korzystać z powietrznego 
(konwekcyjnego) ogrzewania domu.
WATER HEAT EXCHANGER
EX models are equipped with water heat exchanger, where heating medium for central heating 
and hot water systems is heated. Location of the exchanger in the upper part of the furnace makes 
that heat recovery is more effi cient and we can also implement air (convective) house heating.

4

9

NÓŻKI MONTAŻOWE
Nóżki instalacyjne umożliwiają łatwy i szybki montaż oraz precyzyjną regulację wysokości, 
w celu zapewnienia stabilności.
INSTALLATION LEGS
Legs make the installation very easy and fast. This ensures precise height regulation and stability 
of the installation.
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TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
Dwupłaszczowa konstrukcja wkładów ECO iLINE składa się z korpusu wkładu wykonanego 
ze stali oraz wewnętrznych elementów szamotowych. Wewnętrzne elementy paleniska są 
odporne na bardzo wysokie temperatury i wykonane z wysokiej jakości szamotu, o bardzo do-
brych właściwościach akumulacji ciepła – dzięki temu ciepło jest oddawane jeszcze długo po 
wygaśnięciu ognia w kominku. Wszystkie części wewnątrz paleniska podlegające zużyciu są 
łatwo dostępne, a ich wymiana bardzo prosta. Stalowy, szczelny korpus zewnętrzny wkładów 
ECO iLINE jest wzmocniony przetłoczeniami. Konstrukcja taka gwarantuje solidność urządze-
nia i bezpieczeństwo obsługi, nawet przy paleniu w kominku non-stop.
DURABILITY AND SAFETY
Double-jacket construction of ECO iLINE inserts is composed of a steel insert body and inter-
nal chamotte elements. Inner components of the fi rebox are high temperature resistant and are 
made of high quality refractory plates, with very good heat accumulation capacity. Thanks to 
these refractory panels, the fi rebox heats for several hours after the fi re is out. All parts inside 
the furnace that undergo wearing are easily accessible and their exchange is very simple. The ex-
ternal body of ECO iLINE inserts is made of steel and additionally is strengthen by over presses. 
Such construction guarantees reliability and operation safety, even at continuous burning. 

1

5lat
years

150 mm

7

BEZPOŚREDNI WLOT POWIETRZA DO PALENISKA
Wkłady ECO iLINE wyposażone są w system bezpośredniego doprowadzenia powietrza z ze-
wnątrz do paleniska – jest to szczególnie ważne rozwiązanie w przypadku nowoczesnego, nisko-
energetycznego budownictwa. Regulacja wlotu powietrza z zewnątrz i prędkości spalania (mocy 
wkładu) odbywa się przy użyciu jednego regulatora.
DIRECT AIR INLET TO THE FURNACE
ECO iLINE inserts are equipped in a system of direct air supply from outside to the furnace – it is 
especially essential solution in case of modern, low energy buildings. Regulation of air inlet from out-
side and regulation of combustion speed (insert power) is done using only one regulator.

PRECYZYJNE ZAMKNIĘCIE
Drzwiczki blokowane są precyzyjnym zamkiem z wygodną rączką. Zawiasy drzwiczek umożli-
wiają dokładną regulację.
PRECISE LOCK
Door is blocked by a precise lock with a convenient handle. Hinges enable a precise regulation 
of door opening.8

TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
Dwupłaszczowa konstrukcja wkładów ECO iLINE składa się z korpusu wkładu wykonanego 
ze stali oraz wewnętrznych elementów szamotowych. Wewnętrzne elementy paleniska są 
odporne na bardzo wysokie temperatury i wykonane z wysokiej jakości szamotu, o bardzo do-

10
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PRECYZYJNA KONTROLA
Płynna regulacja wlotu powietrza pozwala sterować intensywnością i szybkością spalania.
PRECISE CONTROL
Smooth regulation of air inlet enables the control over intensity and speed of combustion.

6

DO DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH 
I PASYWNYCH 

SUITABLE FOR LOW ENERGY 
AND PASSIVE HOUSES

BImSchV
poziom 2 / lev.2

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 
(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 
in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black
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KFD ECO iLINE 5161
Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5161

608mm
szerokość
width 

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power78,1%

moc nominalna 
nominal power 12,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  12,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 15,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  104,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  78,1 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  69,1 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,087 [%]
 1082 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 31 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  68 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  152 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  10,3 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 270 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1172x608x458 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 608 x 512 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  515 x 425 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  40 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 190 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  150 [mm]

ciężar
weight   148 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  C.30-11114

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 600 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 840 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

szyba bez rastra
glass without paint
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MGR APPR
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TITLE

KFD ECO iLine 5161
SIZE
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DWG NO REV

FILE NAME: KFD_ECO_iLINE_5161_2.0.dft

SCALE: WEIGHT:
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KFD SP. Z O.O.
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Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi
All dimensions are approximate
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2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

150 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

bez szybra
without damper

szyber manualny
manual damper

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO iLINE 5172
Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5172

718mm
szerokość
width 

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power79,1%

moc nominalna 
nominal power 14,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  14,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 17,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  106,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  79,1 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  70,05 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,0915 [%]
 1140 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 30,5 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  110 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  139,5 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  11,55 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 263 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1172x718x458 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 718 x 512 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  625 x 425 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 190 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  150 [mm]

ciężar
weight   164 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  C.30-11114

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 650 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 910 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

szyba bez rastra
glass without paint

Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5172

klasa efektywności energetycznej 

sprawność przy mocy nominalnej 
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bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

150 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

szyber manualny
manual damper

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO iLINE 5183
Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5183

828mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power80,0%

moc nominalna 
nominal power 16,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  16,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  8,0 - 19,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  107,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  80,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  71,0 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,096 [%]
 1198 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 30 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  <120 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  127 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  12,8 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 256 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1172x828x458 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 828 x 512 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  735 x 425 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  60 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 190 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  150 [mm]

ciężar
weight   180 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  C.30-11114

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 725 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 1015 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

szyba bez rastra
glass without paint

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

szyber manualny
manual damper

150 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

klasa efektywności energetycznej 

spełnia wymagania Ekoprojektu  

do domów energooszczędnych 

sprawność przy mocy nominalnej 
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Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi
All dimensions are approximate

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO iLINE 5161 L/R
Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5161L/R

610mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power78,1%

moc nominalna 
nominal power 12,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  12,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 15,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  104,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  78,1 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  69,1 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,087 [%]
 1082 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 31 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  68 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  152 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  10,3 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 270 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1170x610x462 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 610 x 510 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height 446 x 510 [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  560 x 428 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height  363 x 428 [mm]

maksymalna długość polan
maximum log lenght  45 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 190 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  150 [mm]

ciężar
weight   151 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  C.30-11114

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 550 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 770 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

szyba bez rastra
glass without paint

L/R
wersje L (lewa) lub R (prawa)
L (left) or R (right) version

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

szyber manualny
manual damper

150 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5161L/R

klasa efektywności energetycznej 

sprawność przy mocy nominalnej 
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KFD ECO iLINE 5161 R

KFD ECO iLINE 5161 L

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO iLINE 5172 L/R
Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5172L/R

720mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power79,0%

moc nominalna 
nominal power 14,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  14,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 17,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  106,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  79,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  70,0 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,0915 [%]
 1140 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 30,5 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  110 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  139,5 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  11,55 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 263 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1720x720x462 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 720 x 510 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height 446 x 510 [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  668 x 428 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height  363 x 428 [mm]

maksymalna długość polan
maximum log lenght  55 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 190 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  150 [mm]

ciężar
weight   164 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  C.30-11114

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 550 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 770 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

szyba bez rastra
glass without paint

L/R
wersje L (lewa) lub R (prawa)
L (left) or R (right) version

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

szyber manualny
manual damper

150 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5172L/R

klasa efektywności energetycznej 

spełnia wymagania Ekoprojektu  

do domów energooszczędnych 

sprawność przy mocy nominalnej 
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KFD ECO iLINE 5172 R

KFD ECO iLINE 5172 L

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO iLINE 5183 DF
Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5183DF

828mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power80,0%

moc nominalna 
nominal power 16,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  16,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  8,0 - 19,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  107,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  80,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  71,0 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,096 [%]
 1198 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 30 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  <120 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  127 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  12,8 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 256 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1172x828x480 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 828 x 512 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  735 x 425 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  60 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 190 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  150 [mm]

ciężar
weight   175 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  C.30-11114

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 750 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 1015 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO

gwarancja
warranty 5 lat / years

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

szyba bez rastra
glass without paint

wersja 2F (tunel)
double-face version 2F

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

szyber manualny
manual damper

150 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])
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STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO iLINE 5172 EX
Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5172EX

718mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power80,0%

bezpośrednia i pośrednia moc cieplna  
direct and indirect heat output

8,3
+

4,6

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  8,3 [kW]

pośrednia moc cieplna urządzenia
indirect heat output  4,6 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 15,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  107,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  80,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  71,0 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,1 [%]
 1218 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 <40 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  64 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  91 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  15,3 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 231 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1172x718x564 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 718 x 512 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  625 x 425 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 190 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  150 [mm]

ciężar
weight   186 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  25 / 11 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 650 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 910 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side
praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO
gwarancja
warranty 5 lat / years

szyba bez rastra
glass without paint

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

wymiennik wodny
water heat exchanger

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

150 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5172EX

klasa efektywności energetycznej 

spełnia wymagania Ekoprojektu  

do domów energooszczędnych 

sprawność przy mocy nominalnej 

bezpośrednia i pośrednia moc cieplna  
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wężownica schładzająca
cooling coil

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

przekrój przez wymiennik wodny 
z opcjonalną wężownicą schładzającą
cutaway showing the water heat 
exchange and optional coiling coild

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD ECO iLINE 5183 EX
Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5183EX

828mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power81,0% 

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  10,3 [kW]

pośrednia moc cieplna urządzenia
indirect heat output  4,6 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  8,0 - 19,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  108,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  81,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  72,0 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,1045 [%]
 1276 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 <40 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  106 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  78,5 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  16,55 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 224 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1172x828x564 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 828 x 512 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  735 x 425 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  60 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 190 / 200 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  150 [mm]

ciężar
weight   202 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  C.30-11114 / 25 / 11 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 750 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 1015 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening góra-dół / up-down
praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door NIE / NO
gwarancja
warranty 5 lat / years

szyba bez rastra
glass without paint

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

wymiennik wodny
water heat exchanger

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

150 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

Nr ref. / Art. no. KFDEiLINE5183EX

klasa efektywności energetycznej 

sprawność przy mocy nominalnej 
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bezpośrednia i pośrednia moc cieplna  
direct and indirect heat output

10,3
+

4,6

wężownica schładzająca
cooling coil

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

przekrój przez wymiennik wodny 
z opcjonalną wężownicą schładzającą
cutaway showing the water heat 
exchange and optional coiling coild

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFDesign LINEA V 810 3.0

KFDesign LINEA V 1070 3.0

KFDesign LINEA V 1080 3.0

KFDesign LINEA V 1190 3.0

KFDesign LINEA DF H 1180 3.0

KFDesign LINEA DF V 1190 3.0

Wkłady kominkowe premium
KFDesign LINEA 3.0

Premium fi replace inserts
KFDesign LINEA 3.0

66 67



Wkłady kominkowe premium
KFDesign LINEA 3.0

Premium fi replace inserts
KFDesign LINEA 3.0

68 69

5lat
years

TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
Zewnętrzny płaszcz wykonany jest z wysokiej jakości stali. Wewnętrzne elementy paleniska 
są odporne na bardzo wysokie temperatury i wykonane z wysokiej jakości szamotu, o bardzo 
dobrych właściwościach akumulacji ciepła – dzięki temu ciepło jest oddawane jeszcze długo 
po wygaśnięciu ognia w kominku. Części wnętrza paleniska podlegające zużyciu są łatwo do-
stępne, a ich wymiana bardzo prosta. Taka konstrukcja daje gwarancję trwałości i zapewnia 
bezpieczeństwo. Wkłady wyposażone są również w kasetę zabezpieczającą mechanizm pod-
noszenia, która zapobiega również przedostawaniu się dymu do okapu. Szyba jest wykonana z 
przezroczystej ceramiki odpornej na temperatury do 800°C i szoki termiczne.
DURABILITY AND SAFETY
The outer jacket is made of high quality steel. Inner components of the fi rebox are high tempera-
ture resistant and are made of high quality refractory plates, with very good heat accumulation 
capacity. Thanks to these refractory panels, the fi rebox heats for several hours after the fi re is out. 
Wearable parts of the fi rebox inside are readily available and can be easily changed. This design 
guarantees durability and ensures safety. The fi replace inserts are also equipped with a cover for 
lifting mechanism, which also prevents the fumes from entering in to the hood of the fi replace. 
Glass is made of transparent ceramic, with thermal resistance up to 800°C and thermal shocks

1

KOMFORTOWA OBSŁUGA 
Precyzyjny mechanizm otwierania drzwiczek umożliwia łatwe i ciche podnoszenie i opuszczanie szy-
by jednym ruchem ręki. We wkładach kominkowych KFDesign można palić również przy otwartym 
palenisku i cieszyć się niepowtarzalną atmosferą kominka tradycyjnego. Opcjonalnie wkłady mogą 
być wyposażone w system elektrycznego podnoszenie drzwiczek ze zdalnym sterowaniem.
CONVENIENCE OF USE
A precise door opening mechanism makes it possible to lift and pull down the glass pane with 
a single hand movement. In KFDesign inserts we can burn wood with the doors opened to 
enjoy the unique atmosphere of the traditional fi replace. Optionally, the fi replace inserts can 
be equipped with an electrical system for sliding door with a remote control.

4

WYŻSZA SPRAWNOŚĆ I WIĘCEJ CIEPŁA 
System podwójnego spalania oraz konstrukcja defl ektora spalin we wkładach KFDesign zostały 
opracowane tak, by maksymalnie zwiększyć sprawność grzewczą. Defl ektor powoduje wytwo-
rzenie się zawirowań polepszających przemieszczanie się spalin z powietrzem, a tym samym 
osiągnięcie czystszego i wydajniejszego spalania. Dopaleniu ulegają cząstek, które uszłyby do 
komina. Efektem tego jest uzyskanie większej ilości ciepła. które pozostaje w pomieszczeniu.
HIGHER PERFORMANCE AND MORE HEAT
Double combustion system and smoke deflector in KFDesign fireplace inserts have been designed to 
maximise fireplace heating performance. Combustion gases on their way to the flue outlet, rebound from 
the deflector several times, so smoke remains longer in the combustion chamber. Particles that would oth-
erwise go straight into the chimney are fully burnt. More heat is produced to heat up the room.

2x
2

3

TERMOSTATYCZNA KONTROLA OGNIA  
Wkłady posiadają termostat automatycznie regulujący dopływ powietrza w zależności 
od temperatury paleniska. Dzięki temu automatycznie utrzymywana jest stała wydajność 
grzewcza. Takie rozwiązanie podnosi komfort użytkowania kominka, znacznie wydłuża czas 
palenia i pozwala oszczędnie gospodarować opałem. 
THERMOSTATIC FLAME CONTROL
Inserts are equipped with a thermostat that automatically adjusts air supply to the tempera-
ture in the fi rebox. In consequence, heating capacity remains stable. This solution contributes 
to fi replace user’s comfort, signifi cantly extends burning time and ensures fuel economy.

10

PRZYDATNE AKCESORIA 
Komfort i bezpieczeństwo obsługi kominków z wkładami KFDesign to dla nas kwestia najwyż-
szej rangi. Do każdego wkładu dołączamy komplet rękawic oraz ,,zimną rączkę”. Każdy wkład 
jest również wyposażony w specjalną szufelkę na popiół. W ten sposób korzysta się z najbar-
dziej wydajnego systemu spalania drewna jakim jest spalanie na popiele. Jednocześnie może-
my w wygodny sposób pozbyć się popiołu.
USEFUL ACCESSORIES
Comfort and safety of KFDesign fi replace inserts are the top priorities for us. to each insert handy 
mittens and “a cold handle” are attached. Each insert is equipped with a special ash scoop to use the 
most effi cient wood burning on ash. At the same time, ash can be disposed of in a convenient way.

5

IDEALNY WIDOK OGNIA 
Nowoczesne wzornictwo wkładów oraz drzwiczki „bez ramek” nie przesłaniają paleniska. 
Doskonały widok ognia podczas palenia w kominku jest zapewniony także dzięki połączeniu 
efektu pirolizy oraz odpowiedniego obiegu powietrza wewnątrz paleniska. Dlatego ręczne 
czyszczenie szyby jest potrzebne jedynie sporadycznie.
IDEAL FIRE VIEWING
Modern design – doors without “frame” make the whole fi rebox visible. Magnifi cent view of 
the fi re is also a result of pyrolysis and appropriate air circulation within the fi rebox. That is 
why manual glass pane cleaning is rarely needed.

125 mm

BEZPOŚREDNIE DOPROWADZENIE POWIETRZA DO PALENISKA
Wkłady KFDesign Linea 3.0 wyposażone są w bezpośrednie doprowadzenie powietrza z ze-
wnątrz do paleniska. Wlot można dokładnie regulować lub całkowicie zamknąć. Jest to szcze-
gólnie ważne rozwiązanie w przypadku nowoczesnego, niskoenergetycznego budownictwa.
DIRECT AIR SUPPLY
KFDesign Linea 3.0 inserts can use a direct injection of outside air into the fi replace. Air intake 
can be precisely regulated or totally closed. It is especially important in modern, well insulated 
buildings, especially in low energy and passive buildings.

8

REGULACJA WYSOKOŚCI NÓŻEK 
Dzięki specjalnej konstrukcji wysokość podstawy wkładu może być w prosty sposób regulo-
wana od 130 do 430 mm. Dodatkowo każda z nóżek wkładu KFDesign posiada system precy-
zyjnej regulacji, w celu zapewnienia stabilności. 
REGULATED LEG HEIGHT
A special construction allows for easy regulation of the insert bottom height between 130 and 430 
mm. Additionally, each leg in the KFDesign insert has a precise leveller to ensure device stability.7
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DO DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH 
I PASYWNYCH 

SUITABLE FOR LOW ENERGY 
AND PASSIVE HOUSES

KOMFORTOWA OBSŁUGA 
Łatwy dostęp do wewnętrznej powierzchni szyby (podczas mycia). Szyba jednym ruchem uchyla się 
na zawiasach, a następnie automatycznie unosi tak, aby podczas mycia nie trzeba było się schylać.
CONVENIENCE OF USE
Easy access to the inner surface of the glass panel becomes import when we want to clean 
it. The pane smoothly unhinges and automatically lifts up so you do not have to lean down to 
clean it.9

6

WYGODNY MONTAŻ 
W branży kominkowej ciężar urządzenia idzie w parze z jakością. Dbając o wygodę i bezpie-
czeństwo pracy naszych Autoryzowanych Instalatorów, każdy wkład wyposażamy w komplet 
uchwytów ułatwiających przenoszenie. 
EASY INSTALMENT
In the fi replace industry the weight of the device corresponds to its quality. To ensure conve-
nience and safety of our Authorised Installers, we have equipped every insert with hand grips 
to facilitate device handling.

BImSchV
poziom 2 / lev.2

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 
(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 
in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black
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KFDesign LINEA H 920 3.0
Nr ref. / Art. no. KFDDLINEA92030

810mm
szerokość fasady
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

podnoszone 
sliding

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,0%

moc nominalna 
nominal power 12,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  12,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  5,0- 14,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,4 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,3 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,3 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,064 [%]
 753 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 27,5 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  79 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  68 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  11,03 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 248 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1340x940x539 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 810 x 510 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  754 x 450 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  55 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 230 / 240 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  123 [mm]

ciężar
weight   225 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:
 C.30-9919

107/15 - LG
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 600 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 840 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening góra-dół / up-down

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door TAK / YES

gwarancja
warranty 5 lat / years

podnoszone elektrycznie (z pilotem)
electrifi ed sliding door (remote)

szyba z rastrem
glass with paint

otwieranie do góry
sliding door opening

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice, zimna rączka, szufelka
gloves, cold handle, ash scoop

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

termostat
thermostat

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

125 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])
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STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

klasa efektywności energetycznej 

spełnia wymagania Ekoprojektu  

do domów energooszczędnych 

sprawność przy mocy nominalnej 

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFDesign LINEA H 1050 3.0
Nr ref. / Art. no. KFDDLINEA105030

960mm
szerokość fasady
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

podnoszone 
sliding

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power81,6%

moc nominalna 
nominal power 14,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  14,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  109,3 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  81,6 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  72,6 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,071 [%]
 852 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 29 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  72 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  84 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  12,5 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 250 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1340x1090x539 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 960 x 510 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  904 x 450 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  70 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 230 / 240 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  123 [mm]

ciężar
weight   250 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:
 C.30-9919

107/15 - LG
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 980 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening góra-dół / up-down

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door TAK / YES

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

termostat
thermostat

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

125 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

KFD SP. Z O.O.
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Podane wymiary sąwymiarami orientacyjnymi
All dimensions are approximate

904

45
0

11
7

51
0

10
5-

35
5

123O

960
1090

O 232

12
30

12
35

40

823

32
0

KFD SP. Z O.O.
ul. Olszankowa 51
05-120 Legionowo, POLAND

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

NAME
GM

DATE
02/18

TITLE

KFDsign LINE H 1050 3.0
SIZE
A2

DWG NO REV

FILE NAME: KFDsign_LINEA_H1050_3.0.dft

SCALE: WEIGHT:

A A

SECTION A-A
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szyba z rastrem
glass with paint

otwieranie do góry
sliding door opening

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice, zimna rączka, szufelka
gloves, cold handle, ash scoop

podnoszone elektrycznie (z pilotem)
electrifi ed sliding door (remote)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

klasa efektywności energetycznej 

spełnia wymagania Ekoprojektu  

do domów energooszczędnych 

sposób otwierania drzwiczek

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFDesign LINEA H 1180 3.0
Nr ref. / Art. no. KFDDLINEA118030

1110mm
szerokość fasady
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

podnoszone 
sliding

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power80,9%

moc nominalna 
nominal power 15,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  15,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 17,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  108,3 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  80,9 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  71,9 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,078 [%]
 951 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 30,5 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  65 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  100 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  13,97 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 251 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1340x1240x539 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 1110 x 511 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  1054 x 450 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  85 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 230 / 240 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  123 [mm]

ciężar
weight   270 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:
 C.30-9919

107/15 - LG
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 800 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 1120 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening góra-dół / up-down

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door TAK / YES

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

termostat
thermostat

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

125 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])
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szyba z rastrem
glass with paint

otwieranie do góry
sliding door opening

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice, zimna rączka, szufelka
gloves, cold handle, ash scoop

podnoszone elektrycznie (z pilotem)
electrifi ed sliding door (remote)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

klasa efektywności energetycznej 

spełnia wymagania Ekoprojektu  

sprawność przy mocy nominalnej 

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFDesign LINEA H 1320 3.0
Nr ref. / Art. no. KFDDLINEA132030

1260mm
szerokość fasady
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

podnoszone 
sliding

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power80,2%

moc nominalna 
nominal power 16,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  16,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  8,0 - 18,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  107,2 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  80,2 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  71,2 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,086 [%]
 1051 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 32 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  58 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  117 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  15,44 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 252 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1340x1390x539 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 1260 x 511 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  1204 x 450 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  100 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 230 / 240 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  123 [mm]

ciężar
weight   290 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:
 C.30-9919

107/15 - LG
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 900 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 1260 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening góra-dół / up-down

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door TAK / YES

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

termostat
thermostat

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

125 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])
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szyba z rastrem
glass with paint

otwieranie do góry
sliding door opening

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice, zimna rączka, szufelka
gloves, cold handle, ash scoop

podnoszone elektrycznie (z pilotem)
electrifi ed sliding door (remote)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

klasa efektywności energetycznej 

sprawność przy mocy nominalnej 

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFDesign LINEA H 1570 3.0
Nr ref. / Art. no. KFDDLINEA157030

1560mm
szerokość fasady
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

podnoszone 
sliding

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power78,7%

moc nominalna 
nominal power 18,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  18,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  9,0 - 20,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  105,1 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  78,7 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  69,7 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,1 [%]
 1249 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 35 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  43 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  149 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  18,38 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 254 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1340x1690x539 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 1560 x 511 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  1504 x 450 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  130 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 230 / 240 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  123 [mm]

ciężar
weight   340 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:  107 / 15 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 1100 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 1540 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening góra-dół / up-down

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door TAK / YES

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

termostat
thermostat

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

125 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])
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Podane wymiary sąwymiarami orientacyjnymi
All dimensions are approximate
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Podane wymiary sąwymiarami orientacyjnymi
All dimensions are approximateszyba z rastrem

glass with paint
otwieranie do góry

sliding door opening
stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice, zimna rączka, szufelka
gloves, cold handle, ash scoop

podnoszone elektrycznie (z pilotem)
electrifi ed sliding door (remote)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFDesign LINEA V 810 3.0
Nr ref. / Art. no. KFDDLINEAV81030

620mm
szerokość fasady
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power75,0%

moc nominalna 
nominal power 8,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  8,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  5,0 - 10,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  99,8 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  75,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  66,0 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,25 [%]
 3125 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 67 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  186 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  125 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  10,4 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 241 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1280x750x539 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 620 x 552 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  564 x 490 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  40 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 230 / 240 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  123 [mm]

ciężar
weight   190 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:
 C.30-9919

107/15 - LG
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 NIE / NO

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 500 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening góra-dół / up-down

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door TAK / YES

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

termostat
thermostat

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

125 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])
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szyba z rastrem
glass with paint

otwieranie do góry
sliding door opening

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice, zimna rączka, szufelka
gloves, cold handle, ash scoop

podnoszone elektrycznie (z pilotem)
electrifi ed sliding door (remote)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

klasa efektywności energetycznej 

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

podnoszone 
sliding
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KFDesign LINEA V 1070 3.0
Nr ref. / Art. no. KFDDLINEAV107030

510mm
szerokość fasady
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

podnoszone 
sliding

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power>78,0%

moc nominalna 
nominal power 10,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  10,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  5,0 - 12,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index 
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  >78,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  >69,0 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 <0,1 [%]
 <1250 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 <40 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  <120 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  <200 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet
minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1800 x 640 x 539 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 510 x 962 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  454 x 900 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  40 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 230 / 240 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  123 [mm]

ciężar
weight   260 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2
15a BVG
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 450 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 630 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening góra-dół / up-down

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door TAK / YES

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

termostat
thermostat

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

125 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])
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szyba z rastrem
glass with paint

otwieranie do góry
sliding door opening

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice, zimna rączka, szufelka
gloves, cold handle, ash scoop

podnoszone elektrycznie (z pilotem)
electrifi ed sliding door (remote)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFDesign LINEA V 1080 3.0
Nr ref. / Art. no. KFDDLINEAV108030

810mm
szerokość fasady
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

podnoszone 
sliding

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power>78,0%

moc nominalna 
nominal power 14,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  14,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 16,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index 
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  >78,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  >69 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 <0,1 [%]
 <1250 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 <40 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  <120 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  <200 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet
minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1700 x 940 x 539 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 810 x 762 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  754 x 700 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  60 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 230 / 240 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  123 [mm]

ciężar
weight   240 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2
15a BVG
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 700 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 980 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening góra-dół / up-down

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door TAK / YES

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

termostat
thermostat

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

125 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])
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szyba z rastrem
glass with paint

otwieranie do góry
sliding door opening

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice, zimna rączka, szufelka
gloves, cold handle, ash scoop

podnoszone elektrycznie (z pilotem)
electrifi ed sliding door (remote)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

Nr ref. / Art. no. KFDDLINEAV108030

klasa efektywności energetycznej 

spełnia wymagania Ekoprojektu  

do domów energooszczędnych 

sprawność przy mocy nominalnej 

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFDesign LINEA V 1190 3.0
Nr ref. / Art. no. KFDDLINEAV119030

960mm
szerokość fasady
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

podnoszone 
sliding

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power>78,0%

moc nominalna 
nominal power 16,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  16,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  8,0 - 18,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index 
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  >78,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  >69 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 <0,1 [%]
 <1250 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 <40 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  <120 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  <200 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet
minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1700x1090x539 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 960 x 762 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  904 x 700 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  80 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 230 / 240 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  123 [mm]

ciężar
weight   330 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2
15a BVG
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 800 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 1120 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening góra-dół / up-down

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door TAK / YES

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

termostat
thermostat

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

125 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])
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szyba z rastrem
glass with paint

otwieranie do góry
sliding door opening

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice, zimna rączka, szufelka
gloves, cold handle, ash scoop

podnoszone elektrycznie (z pilotem)
electrifi ed sliding door (remote)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

szerokość fasady

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 

do domów energooszczędnych 

suitable for low energy 
and passive houses

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFDesign LINEA DF H 1180 3.0
Nr ref. / Art. no. KFDDDFH118030

1110mm
szerokość fasady
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

podnoszone 
sliding

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power81,0%

moc nominalna 
nominal power 15,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  15,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  7,0 - 17,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  108,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  81,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  72,0 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,078 [%]
 951 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 31 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  65 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  100 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  13,97 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 251 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1375x1240x600 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 1110 x 511 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  1054 x 450 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  85 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 230 / 240 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  123 [mm]

ciężar
weight   370 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:
 C.30-9919

107/15 - LG
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG NIE / NO
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 800 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 1120 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening góra-dół / up-down

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door TAK / YES

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

termostat
thermostat

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

125 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])
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szyba z rastrem
glass with paint

wersja 2F (tunel)
double-face version 2F

otwieranie do góry
sliding door opening

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice, zimna rączka, szufelka
gloves, cold handle, ash scoop

podnoszone elektrycznie (z pilotem)
electrifi ed sliding door (remote)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFDesign LINEA DF V 1190 3.0
Nr ref. / Art. no. KFDDDFV119030

960mm
szerokość fasady
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

do domów energooszczędnych 
i pasywnych 
suitable for low energy 
and passive houses

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

podnoszone 
sliding

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power>78,0%  

moc nominalna 
nominal power 16,0

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  16,0 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  8,0 - 18,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index >78,0%

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output     [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  >69,0 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 <0,1 [%]
 <1250 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 <40 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  <120 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  <200 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet
minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1735x1090x600 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 960 x 762 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  904 x 700 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  80 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 230 / 240 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  123 [mm]

ciężar
weight   340 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13229 nr. badania:

number of test report:
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2
15a BVG
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on 800 [cm3]

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on 1120 [cm3]

popielnik
ashpan N/A**

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses TAK/YES

sposób otwierania drzwiczek
door opening góra-dół / up-down

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door TAK / YES

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

termostat
thermostat

dystrybutor gorącego powietrza
warm air distributor

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

125 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

NAME
GM

DATE
01/18

TITLE

KFDsign LINE DF V 1190 3.0
SIZE
A2

DWG NO REV

FILE NAME: LINEA_DF_V1190_3.0.dft

SCALE: WEIGHT:

KFD SP. Z O.O.
ul. Olszankowa 51
05-120 Legionowo, POLAND

A A

SECTION A-A
 

30
8

823

40

15
95

16
30

1090

70
4

904

10
5-

35
5

11
7

76
2

123O

O 232

600

Podane wymiary sąwymiarami orientacyjnymi
All dimensions are approximate

960

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

NAME
GM

DATE
01/18

TITLE

KFDsign LINE DF V 1190 3.0
SIZE
A2

DWG NO REV

FILE NAME: LINEA_DF_V1190_3.0.dft

SCALE: WEIGHT:

KFD SP. Z O.O.
ul. Olszankowa 51
05-120 Legionowo, POLAND

A A

SECTION A-A
 

30
8

823

40

15
95

16
30

1090

70
4

904

10
5-

35
5

11
7

76
2

123O

O 232

600

Podane wymiary sąwymiarami orientacyjnymi
All dimensions are approximate

960

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

NAME
GM

DATE
01/18

TITLE

KFDsign LINE DF V 1190 3.0
SIZE
A2

DWG NO REV

FILE NAME: LINEA_DF_V1190_3.0.dft

SCALE: WEIGHT:

KFD SP. Z O.O.
ul. Olszankowa 51
05-120 Legionowo, POLAND

A A

SECTION A-A
 

30
8

823

40

15
95

16
30

1090

70
4

904

10
5-

35
5

11
7

76
2

123O

O 232

600

Podane wymiary sąwymiarami orientacyjnymi
All dimensions are approximate

960

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

NAME
GM

DATE
01/18

TITLE

KFDsign LINE DF V 1190 3.0
SIZE
A2

DWG NO REV

FILE NAME: LINEA_DF_V1190_3.0.dft

SCALE: WEIGHT:

KFD SP. Z O.O.
ul. Olszankowa 51
05-120 Legionowo, POLAND

A A

SECTION A-A
 

30
8

823

40

15
95

16
30

1090

70
4

904

10
5-

35
5

11
7

76
2

123O

O 232

600

Podane wymiary sąwymiarami orientacyjnymi
All dimensions are approximate

960

szyba z rastrem
glass with paint

wersja 2F (tunel)
double-face version 2F

otwieranie do góry
sliding door opening

stelaż lub nóżki montażowe
installation base or feet

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice, zimna rączka, szufelka
gloves, cold handle, ash scoop

podnoszone elektrycznie (z pilotem)
electrifi ed sliding door (remote)

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 

do domów energooszczędnych 

suitable for low energy 

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power

okładziny paleniska z szamotu dostępne 
w trzech kolorach: kolor naturalny, brązowy, czarny 

(do wyboru przy zamówieniu) 
fi rebrick hearth elements available 

in three colors: natural color, brown, black 
(to choose from at the order) 

naturalny
natural color

brązowy
brown

czarny
black

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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9

KOMFORT OGRZEWANIA
Paleniska pieców EWA, KASIA, LIDIA oraz LIZA wyłożone jest elementami z wysokiej jakości 
szamotu, o bardzo dobrych właściwościach akumulacji ciepła – dzięki temu ciepło jest odda-
wane jeszcze długo po wygaśnięciu ognia w piecu.
HEATING COMFORT
The hearths of the EWA, KASIA, LIDIA and LIZA stoves are lined with high quality refracto-
ry plates, with very good heat accumulation capacity. Thanks to these refractory panels, the 
stove heats for several hours after the fi re is out.

10

BEZPOŚREDNI DOLOT POWIETRZA (opcja)
Bezpośredni dolot powietrza do spalania do paleniska  gwarantuje prawidłowe funkcjonowa-
nie w nowoczesnych, energooszczędnych domach. Opcja dot. modeli STO M oraz STO MAX.
DIRECT AIR INLET (opti on)
Direct air inlet to the fi replace insert, ensures the proper functioning when installed in modern, 
energy-effi cient houses. Option applicable for STO M and STO MAX models.

100 mm

7

KOMFORT OBSŁUGI
Popielnik pozwala szybko i wygodnie pozbyć się popiołu.
COMFORT OF USE
Stoves are equipped with ash pan for easy ash removal.

5

BEZPIECZEŃSTWO I PIĘKNY WIDOK OGNIA
Wszystkie szyby są wykonane z przezroczystej ceramiki odpornej na temperatury do 800°C 
i szoki termiczne. Dzięki kurtynie powietrznej i zjawisku pirolizy pozostają dłużej czyste.
SAFETY AND EXCELLENT FIRE VIEW
All glasses are made of transparent ceramic, with thermal resistance up to 800°C and 
thermal shocks. Thanks to combination of pyrolisis effect and proper air circulation the 
glass stays clear for longer.

3

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Defl ektor spalin wymusza dłuższy obieg spalin w palenisku. Dzięki temu wzrasta wydajność 
grzewcza, a spalanie staje się bardziej ekologiczne.
HIGHER HEATING EFFICIENCY
Defl ector forces a longer circulation of combustion gases inside the hearth. Thanks to this, the 
effi ciency is higher and combustion is more ecological.

2

SPRAWNOŚĆ I EKOLOGIA
Nowoczesny system podwójnego spalania pozwala maksymalnie wykorzystać energię z drew-
na oraz dbać o środowisko.
EFFICIENCY AND ECOLOGY
Materials of highest quality are used for the robust construction, to ensure safety and reliability 
for many years of burning.2x

1

SOLIDNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
Solidna konstrukcja z najwyższej jakości materiałów gwarantuje bezpieczeństwo i niezawod-
ność na długie lata użytkowania.
SOLID AND DURABILITY
Materials of highest quality are used for the robust construction, to ensure safety and reliability 
for many years of burning.

5lat
years

5

6

1

2
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7

8

9
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4

SZCZELNOŚĆ, ESTETYKA I WYGODA
Drzwiczki blokowane są zamkiem, który szczelnie domyka drzwiczki. W komplecie (w zależ-
ności od modelu) „zimna rączka” lub rękawice, zapewniające wygodną i bezpieczną obsługę.
TIGHTNESS, AESTHETICS AND COMFORT
Door is blocked by a precise lock, which closes the door tightly. The products are equipped (de-
pending on the model) with a “cold handle” or gloves, which makes the operation comfortable 
and secure.

6

ŁATWA KONSERWACJA
Demontowalne części paleniska pozwalają na prace konserwacyjne bez konieczności demon-
tażu paleniska.
EASY MAINTENANCE
All parts can be dismounted from the inside of the hearth. In consequence it allows easy main-
tenance, with no need to dismantle the stove.

8

DOKŁADNA REGULACJA MOCY
Płynna regulacja wlotu powietrza pozwala sterować intensywnością i szybkością spalania.
HEATING OUTPUT CONTROL
Precise regulation of the air inlet, gives control over the combustion and heating output of the 
fi replace insert.

BImSchV
poziom 2 / lev.2
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KFD STO M 14
Nr ref. / Art. no. KFDSM14

691  mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

szyba bez rastra
glass without paint

postument
pedestal

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle
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PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 15,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  894x691x470 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 691 x 531 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  578 x 404 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 160 / 180 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   140 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13240 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on N/A**

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on N/A**

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses -

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door -

gwarancja
warranty 5 lat / years

180 mm

200 mm
wylot dymu wewn./zewn.

smoke outlet internal/external

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD STO iM 14
Nr ref. / Art. no. KFDSiM14

691mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

szyba z rastrem
glass with paint

postument
pedestal

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle
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Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi
All dimensions are approximate
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PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 15,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  894x691x470 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 691 x 531 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  672 x 489 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 160 / 180 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   140 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13240 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on N/A**

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on N/A**

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses -

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door -

gwarancja
warranty 5 lat / years

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

180 mm

200 mm
wylot dymu wewn./zewn.

smoke outlet internal/external

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD STO M 14 3F
Nr ref. / Art. no. KFDSM143F

691  mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

boczne drzwiczki
 side doors

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

szyba bez rastra
glass without paint

wersja 3F (szyba przednia+szyby L oraz R)
3F version (front glass and two sides glasses)

postument
pedestal

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan
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PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 15,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  891x691x470 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 691 x 535 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height 372 x 535 [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  650 x 343 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height  309 x 343 [mm]

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 160 / 180 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   145 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13240 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on N/A**

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on N/A**

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses -

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door -

gwarancja
warranty 5 lat / years

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

180 mm

200 mm
wylot dymu wewn./zewn.

smoke outlet internal/external

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD STO MAX 14
Nr ref. / Art. no. KFDSMAX14

691  mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

szyba bez rastra
glass without paint

ława 
bench

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

klasa efektywności energetycznej 

spełnia wymagania Ekoprojektu  

sposób otwierania drzwiczek

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power

KFD SP. Z O.O.
ul. Olszankowa 51
05-120 Legionowo, POLAND
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PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 15,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  894x1096x470 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 691 x 531 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  578 x 404 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 160 / 180 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   145 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13240 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on N/A**

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on N/A**

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses -

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door -

gwarancja
warranty 5 lat / years

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

180 mm

200 mm
wylot dymu wewn./zewn.

smoke outlet internal/external

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD STO iMAX 14
Nr ref. / Art. no. KFDSiMAX14

691  mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

szyba z rastrem
glass with paint

ława 
bench

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

klasa efektywności energetycznej 

spełnia wymagania Ekoprojektu  

sposób otwierania drzwiczek

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power

KFD SP. Z O.O.
ul. Olszankowa 51
05-120 Legionowo, POLAND
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PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6,0 - 15,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  894x1096x470 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 691 x 531 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  672 x 489 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 160 / 180 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   145 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13240 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on N/A**

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on N/A**

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses -

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door -

gwarancja
warranty 5 lat / years

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

180 mm

200 mm
wylot dymu wewn./zewn.

smoke outlet internal/external

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD STO MAX 14 3F
Nr ref. / Art. no. KFDSMAX143F

691  mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

boczne drzwiczki
 side doors

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power82,5%

moc nominalna 
nominal power 11,5

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

szyba bez rastra
glass without paint

ława 
bench

wersja 3F (szyba przednia+szyby L oraz R)
3F version (front glass and two sides glasses)

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

zimna rączka
cold handle

klasa efektywności energetycznej 

spełnia wymagania Ekoprojektu  

sposób otwierania drzwiczek

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power
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PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  11,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  6 - 15 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  110,6 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  82,5 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  73,5 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1162 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 19 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  51 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  145 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,75 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 235 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  891x1096x470 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 691 x 535 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height 372 x 535 [mm]

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  650 x 343 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height  309 x 343 [mm]

maksymalna długość polan
maximum log lenght  50 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 160 / 180 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter  100* [mm]

ciężar
weight   150 [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13240 nr. badania:

number of test report:  9 / 18 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG TAK / YES
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on N/A**

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on N/A**

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses -

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door -

gwarancja
warranty 5 lat / years

LUXLUX
wersja MAX lub LUX

MAX or LUX version

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
OPTIONAL EQUIPMENT

180 mm

200 mm
wylot dymu wewn./zewn.

smoke outlet internal/external

100 mm

dolot powietrza (śr. [mm])
direct air inlet (diam. [mm])

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD EWA
Nr ref. / Art. no. KFDPEWA

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

530  mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power78,3%

moc nominalna 
nominal power 6,3

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT
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bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

szyba bez rastra
glass without paint

stelaż lub podstawa paleniska 
installation baset

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves

PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  6,3 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  4,0 - 8,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  105,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  78,3 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  69,3 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1167 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 36 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  80 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  99 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  - [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet - [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1030x530x456 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 530 x 665 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  334 x 455 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  30 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 130 / 150 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter N/A**

ciężar
weight 120   [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13240 nr. badania:

number of test report: 2152 - EN

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG -
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on N/A**

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on N/A**

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses -

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door -

gwarancja
warranty 5 lat / years

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD KASIA
Nr ref. / Art. no. KFDPKASIA

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

377  mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power79,0%

moc nominalna 
nominal power 4,5

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

NAME
GM

DATE
02/18

TITLE

KFD KASIA
SIZE
A2

DWG NO REV

FILE NAME: KFD_KASIA.dft

SCALE: WEIGHT:

A A

SECTION A-A
 

KFD SP. Z O.O.
ul. Olszankowa 51
05-120 Legionowo, POLAND

Podane wymiary sąwymiarami orientacyjnymi
All dimensions are approximate
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KFD SP. Z O.O.
ul. Olszankowa 51
05-120 Legionowo, POLAND

Podane wymiary sąwymiarami orientacyjnymi
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KFD SP. Z O.O.
ul. Olszankowa 51
05-120 Legionowo, POLAND

Podane wymiary sąwymiarami orientacyjnymi
All dimensions are approximate
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PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  4,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  3,0 - 8,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  106,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  79,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  70,0 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,088 [%]
 1100 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 34 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  56 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  132 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,55 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 220 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  855x466x430 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 377 x 551 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  280 x 416 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  30 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 130 / 150 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter 100 [mm]

ciężar
weight   80   [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13240 nr. badania:

number of test report: 204 / 17 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG -
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on N/A**

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on N/A**

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses -

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door -

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

szyba bez rastra
glass without paint

stelaż lub podstawa paleniska 
installation baset

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD LIDIA
Nr ref. / Art. no. KFDPLIDIA

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

490  mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy nominalnej 
effi ciency at nominal power79,0%

moc nominalna 
nominal power 4,5

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

szyba bez rastra
glass without paint

stelaż lub podstawa paleniska 
installation baset

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves
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KFD SP. Z O.O.
ul. Olszankowa 51
05-120 Legionowo, POLAND

Podane wymiary sąwymiarami orientacyjnymi
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KFD SP. Z O.O.
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PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  4,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  3,0 - 8,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  106,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  79,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  70,0 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1100 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 34 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  56 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  132 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,55 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 220 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1164x490x410 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 490 x 754 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  280 x 416 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  30 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 130 / 150 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter N/A**

ciężar
weight   100   [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13240 nr. badania:

number of test report: 204 / 17 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG -
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on N/A**

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on N/A**

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses -

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door -

gwarancja
warranty 5 lat / years

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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KFD LIZA
Nr ref. / Art. no. KFDPLIZA

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
STANDARD EQUIPMENT

490  mm
szerokość
width 

klasa efektywności energetycznej 
energy effi ciency class

spełnia wymagania Ekoprojektu  
fulfi lling the Ecodesign 
requirements

sposób otwierania drzwiczek
 door opening

na bok
on side

sprawność przy mocy 
nominalnej 
effi ciency at nominal power

79,0%

moc nominalna 
nominal power 4,5

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
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PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
HEATING & TECHNICAL PARAMETERS:
klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A

bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power)  4,5 [kW]

zakres mocy grzewczej
heati ng power range  3,0 - 8,0 [kW]

współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency index  106,0 [EEI]

sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output  79,0 [%]

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency  70,0 [%]

emisja CO przy 13% O2
CO emission at 13% O2

 0,09 [%]
 1100 [mg/Nm3]

emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 34 [mg/Nm3]

emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2  56 [mg/Nm3]

emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2  132 [mg/Nm3]

przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow  9,55 [g/s]

średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet 220 [°C]

minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft   12 [Pa]

WYMIARY I CIĘŻAR:
DIMENSIONS & WEIGHT:
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth  1190x490x402 [mm]

wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height 490 x 800 [mm]

wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height N/A**

wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height  280 x 416 [mm]

wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height N/A**

maksymalna długość polan
maximum log lenght  30 [cm]

wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter 130 / 150 [mm]

średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter N/A**

ciężar
weight   100   [kg]

CERTYFIKATY I NORMY:
CERTIFICATES AND NORMS:
EN 13240 nr. badania:

number of test report: 204 / 17 - LG

deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements TAK / YES

BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2 TAK / YES

15a BVG -
INFORMACJE DODATKOWE:
ADDITIONAL INFORMATION:
środki ostrożności

specifi c precauti ons

urządzenie należy instalować, obsługiwać i konser-
wować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi

unit should be installed, operated and maintained 
according to the installati on and user manual

do palenia ciągłego
for conti nous burning TAK / YES

zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel

polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
wood logs with moisture content ≤ 20 % 

min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego
minimum supply air grati ng cross-secti on N/A**

min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on N/A**

popielnik
ashpan TAK / YES

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses -

sposób otwierania drzwiczek
door opening na bok / on side

praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door -

gwarancja
warranty 5 lat / years

bez szybra
without damper

2x
system podwójnego spalania
double combustion system

defl ektor spalin
smoke defl ector

popielnik
ash pan

okładziny paleniska z szamotu
fi rebrick hearth elements

szyba bez rastra
glass without paint

stelaż lub podstawa paleniska 
installation baset

5lat
years

okres gwarancji [lat]
warranty time [years]

rękawice
gloves

* opcja / opti on        ** nie dotyczy / not applicable
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ECO M 14 ECO iM 14 ECO MAX 14 ECO iMAX 14 ECO MAX 7 L/R 
BASIC

KFD ECO MAX 7 
L/R STANDARD

KFD ECO IMAX 7 
L/R STANDARD

ECO MAX 7 3F
BASIC

KFD ECO MAX 7 
3F STANDARD

KFD ECO IMAX 
7 3F STANDARD ECO iLUX 90 ECO iLUX 90 L/R
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klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power) kW 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,7 11,7
pośrednia moc cieplna urządzenia
indirect heat output kW N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
zakres mocy grzewczej
heati ng power range kW 6 - 15 6 - 15 7 - 16 7 - 16 7 - 16 7 - 16 7 - 16 7 - 16 7 - 16 7 - 16 6 - 14 6 - 14
współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency iN/Aex EE 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 103 103
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output % 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 77,2 77,2
sezonowa efektywność energ. ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency % 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 68,2 68,2
emisja CO przy 13% O2 % 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
CO emission at 13% O2 mg/Nm3 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1173 1173
emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 mg/Nm3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 26 26
emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2 mg/Nm3 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 <120 <120
emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2 mg/Nm3 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 <200 <200
przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow g/s 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,97 9,97
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet °C 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 318 318
minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft Pa 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth mm 594 x 691 x 462 594 x 691 x 462 713x702x452 713x702x452 709 x 700 x 462 720 x 720 x 460 720 x 750 x 460 711 x 691 x 462 720 x 750 x 455 720 x 755 x 460 935 x 782 x 481 940 x 807 x 496
wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height mm 691 x 538 691 x 538 702x563 702x563 700 x 530 720 x 443 750 x 490 691 x 528 750 x 443 755 x 490 782 x 518 807 x 518
wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height mm N/A N/A N/A N/A 406 x 530 384 x 443 411 x 490 406 x 530 380 x 443 406 x 490 N/A 496 x 518
wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height mm 578 x 404 672x489 610x430 672x489 635 x 343 650 x 343 689 x 393 650 x 343 718 x 343 743 x 393 700 x 445 750 x 443
wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height mm N/A N/A N/A N/A 309 x 343 309 x 343 347 x 393 309 x 343 309 x 343 347 x 393 N/A 434 x 443
maksymalna długość polan
maximum log lenght cm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60
wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter mm 160 / 180 160 / 180 180 / 200 180 / 200 180 / 200 180 / 200 180 / 200 180 / 200 180 / 200 180 / 200 180 / 200 180 / 200
średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter mm 100* 100* 100 * 100 * 100* 100* 100* 100* 100* 100* 125 125
ciężar
weight kg 110 110 115 115 115 115 115 115 115 115 135 145
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number of test report: 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 43 / 14 - LG 43 / 14 - LG
EN 13240 nr. badania:
number of test report: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements            
DIN +            
BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2            
15a BVG           - -
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do palenia ciągłego
for conti nous burning            
zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel            
min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcy-
jnego
minimum supply air grati ng cross-secti on

cm3 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 600 600

min. pow. łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcy-
jnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on

cm3 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 840 840

popielnik
ashpan            
urządzenie przystosowane do domów energoo-
szczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses

- - - - - - - - - -  

sposób otwierania drzwiczek
door opening         
praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door - - - - - - - - - - - -
gwarancja
warranty lat / years 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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TAK / YES         - NIE / NO         N/A  nie dotyczy / not applicable         na bok / on side         boczne drzwiczki / side doors         góra-dół / up-down
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ECO 70 ECO 70 L/R ECO i70 ECO iLINE 5161 ECO iLINE 5172 ECO iLINE 5183 ECO iLINE 5161 L/R ECO iLINE 5172 L/R ECO iLINE 5183 DF ECO iLINE 5172 EX ECO iLINE 5183 EX
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klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A A A A A A+ A A A+ A+ A+
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power) kW 13 13 13 12 14 16 12 14 16 8,3 10,3
pośrednia moc cieplna urządzenia
indirect heat output kW N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,6 4,6
zakres mocy grzewczej
heati ng power range kW 7 - 16 7 - 16 7 - 16 6 - 15 7 - 17 8 - 19 6 - 15 7 - 17 8 - 19 6 - 15 8 - 19
współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency iN/Aex EE 106 106 106 104 106 107 104 106 107 107 108
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output % 79,6 79,6 79,6 78,1 79,1 80 78,1 79 80 80 80.
sezonowa efektywność energ. ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency % 70,6 70,6 70,6 69,1 70,05 71 69,1 70 71 71 71,95
emisja CO przy 13% O2 % 0,06 0,06 0,06 0,087 0,092 0,096 0,087 0,092 0,096 0,1 0,105
CO emission at 13% O2 mg/Nm3 778 778 778 1082 1140 1198 1082 1140 1198 1218 1276
emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 mg/Nm3 <40 <40 <40 31 30,5 30 31 30,5 30 <40 <40
emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2 mg/Nm3 36 36 36 68 110 <120 68 110 <120 64 106
emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2 mg/Nm3 131 131 131 152 139,5 127 152 139,5 127 91 78,5
przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow g/s 13,03 13,03 13,03 10,3 11,55 12,8 10,3 11,55 12,8 15,3 16,55
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet °C 243 243 243 270 263 256 270 263 256 231 224
minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft Pa 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth mm 1026x700x464 1026x707x463 1044x720x503 1172x608x458 1172x718x458 1172x828x458 1170x610x462 1720x720x462 1172x828x480 1172x718x564 1172x828x564
wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height mm 700 x 526 707 x 526 720 x 531 608 x 512 718 x 512 828 x 512 610 x 510 720 x 510 828 x 512 718 x 512 828 x 512
wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height mm N/A 433 x 526 N/A N/A N/A N/A 446 x 510 446 x 510 N/A N/A N/A
wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height mm 580 x 408 637 x 431 630 x 454 515 x 425 625 x 425 735 x 425 560 x 428 668 x 428 735 x 425 625 x 425 735 x 425
wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height mm N/A 372 x 431 N/A N/A N/A N/A 363 x 428 363 x 428 N/A N/A N/A
maksymalna długość polan
maximum log lenght cm 50 50 50 40 50 60 45 55 60 50 60
wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter mm 190 / 200 190 / 200 170 / 180 190 / 200 190 / 200 190 / 200 190 / 200 190 / 200 190 / 200 190 / 200 190 / 200
średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter mm 100* 100* 100 150 150 150 150 150 150 150 150
ciężar
weight kg 120 125 135 148 164 180 151 164 175 186 202
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S: EN 13229 nr. badania:
number of test report: 51 / 11 - LG 51 / 11 - LG 51 / 11 - LG C.30-11114 C.30-11114 C.30-11114 C.30-11114 C.30-11114 C.30-11114 25 / 11 - LG C.30-11114 / 25 / 

11 - LG
EN 13240 nr. badania:
number of test report: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements           
DIN +           
BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2           
15a BVG - - - - - - - - - - -
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do palenia ciągłego
for conti nous burning           
zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel           
min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcy-
jnego
minimum supply air grati ng cross-secti on

cm3 650 650 650 600 650 725 550 550 750 650 750

min. pow. łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcy-
jnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on

cm3 910 910 910 840 910 1015 770 770 1015 910 1015

popielnik
ashpan    N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych 
i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses

- -         

sposób otwierania drzwiczek
door opening           
praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door - - - - - - - - - - -
gwarancja
warranty lat / years 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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TAK / YES         - NIE / NO         N/A  nie dotyczy / not applicable         na bok / on side         boczne drzwiczki / side doors         góra-dół / up-down
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LINEA H 920 3.0 LINEA H 1050 3.0 LINEA H 1180 3.0 LINEA H 1320 3.0 LINEA H 1570 3.0 LINEA V 810 3.0 LINEA V 1070 3.0 LINEA V 1080 3.0 LINEA V 1190 3.0 LINEA DF H 1180 3.0 LINEA DF V 1190 3.0
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klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+ A+ A+ A+ A A A A A A+ A
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power) kW 12 14 15 16 18 8 10 14 16 15 16
pośrednia moc cieplna urządzenia
indirect heat output kW N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
zakres mocy grzewczej
heati ng power range kW 5- 14 6 - 16 7 - 17 8 - 18 9 - 20 5 - 10 5 - 12 6 - 16 8 - 18 7 - 17 8 - 18
współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency iN/Aex EE 110,4 109,3 108,3 107,2 105,1 99,8 108
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output % 82 82 81 80 78,7 75 >78 >78 >78 81
sezonowa efektywność energ. ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency % 73,33 72,60 71,88 71,15 69,70 66,00 >69 >69 >69 72 >69
emisja CO przy 13% O2 % 0,064 0,071 0,078 0,086 0,1 0,25 <0,1 <0,1 <0,1 0,078 <0,1
CO emission at 13% O2 mg/Nm3 753 852 951 1051 1249 3125 <1250 <1250 <1250 951 <1250
emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 mg/Nm3 27,5 29 30,5 32 35 67 <40 <40 <40 31 <40
emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2 mg/Nm3 79 72 65 58 43 186 <120 <120 <120 65 <120
emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2 mg/Nm3 68 84 100 117 149 125 <200 <200 <200 100 <200
przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow g/s 11,03 12,5 13,97 15,44 18,38 10,4 13,97
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet °C 248 250 251 252 254 241 251
minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft Pa 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth mm 1340x940x539 1340x1090x539 1340x1240x539 1340x1390x539 1340x1690x539 1300x750x539 1800 x 640 x 539 1700 x 940 x 539 1700x1090x539 1375x1240x600 1735x1090x600
wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height mm 810 x 510 960 x 510 1110 x 511 1260 x 511 1560 x 511 620 x 552 510 x 962 810 x 762 960 x 762 1110 x 511 960 x 762
wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height mm N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height mm 754 x 450 904 x 450 1054 x 450 1204 x 450 1504 x 450 564 x 490 454 x 900 754 x 700 904 x 700 1054 x 450 904 x 700
wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height mm N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
maksymalna długość polan
maximum log lenght cm 55 70 85 100 130 40 40 60 80 85 80
wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter mm 230 / 240 230 / 240 230 / 240 230 / 240 230 / 240 230 / 240 230 / 240 230 / 240 230 / 240 230 / 240 230 / 240
średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter mm 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
ciężar
weight kg 225 250 270 290 340 190 260 240 330 370 340
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S: EN 13229 nr. badania:
number of test report:

C.30-9919 /107 / 
15 - LG

C.30-9919 /
107/15 - LG

 C.30-9919
107/15 - LG

 C.30-9919
107/15 - LG 107 / 15 - LG  C.30-9919

107/15 - LG
C.30-9919
107/15 - LG

EN 13240 nr. badania:
number of test report: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements        
DIN +      - 
BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2      - 
15a BVG - - - - - - -
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do palenia ciągłego
for conti nous burning           
zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel           
min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcy-
jnego
minimum supply air grati ng cross-secti on

cm3 600 700 800 900 1100 500 450 700 800 800 800
min. pow. łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcy-
jnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on

cm3 840 980 1120 1260 1540 700 630 980 1120 1120 1120
popielnik
ashpan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
urządzenie przystosowane do domów energoo-
szczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses

          

sposób otwierania drzwiczek
door opening           
praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door           
gwarancja
warranty lat / years 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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TAK / YES         - NIE / NO         N/A  nie dotyczy / not applicable         na bok / on side         boczne drzwiczki / side doors         góra-dół / up-down



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA  |  NOWOCZESNY DESIGN INNOVATIVE SOLUTIONS  |  MODERN DESIGN

ROK ZAŁ. 1996 / ESTABLISHED 1996

122 123www.kfdesign.eu

STO M 14 STO iM 14 STO M 14 3F STO MAX 14 STO iMAX 14 STO MAX 14 3F EWA KASIA LIDIA LIZA
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klasa efektywności energetycznej
energy effi  ciency class A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A A
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)
direct heat output (nominal power) kW 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 6,3 4,5 4,5 4,5
pośrednia moc cieplna urządzenia
indirect heat output kW N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
zakres mocy grzewczej
heati ng power range kW 6 - 15 6 - 15 6 - 15 6 - 15 6 - 15 6 - 15 4 - 8 3 - 8 3 - 8 3 - 8
współczynnik efektywności energetycznej
energy effi  ciency iN/Aex EE 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 105 106 106 106
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej
energy effi  ciency at nominal heat output % 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 78,3 79 79 79
sezonowa efektywność energ. ogrzewania pomieszczeń
seasonal space heati ng energy effi  ciency % 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 69,3 70 70 70
emisja CO przy 13% O2 % 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,088 0,09 0,09
CO emission at 13% O2 mg/Nm3 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1167 1100 1100 1100
emisja pyłu przy 13% O2
dust emission at 13% O2 mg/Nm3 19 19 19 19 19 19 36 34 34 34
emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2
OGC at 13% O2 mg/Nm3 51 51 51 51 51 51 80 56 56 56
emisja tlenków azotu przy 13% O2
NOX emission at 13% O2 mg/Nm3 145 145 145 145 145 145 99 132 132 132
przepływ masy spalin
fl ue gas mass fl ow g/s 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 - 9,55 9,55 9,55
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin
average smoke temperature at smoke outlet °C 235 235 235 235 235 235 - 220 220 220
minimalny ciąg kominowy
minimum chimney draft Pa 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

W
YM

IA
RY

 I 
CI

ĘŻ
A

R:
D

IM
EN

SI
O

N
S 

&
 W

EI
G

H
T:

wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.
total dimensions, height x width x depth mm 894x691x470 894x691x470 891x691x470 894x1096x470 894x1096x470 891x1096x470 1030x530x456 855x466x430 1164x490x410 1190x490x402
wymiary fasady, szer. x wys.
fascade dimensions, width x height mm 691 x 531 691 x 531 691 x 535 691 x 531 691 x 531 691 x 535 530 x 665 377 x 551 490 x 754 490 x 800
wymiary fasady bocznej, szer. x wys.
side fascade dimensions, width x height mm N/A N/A 372 x 535 N/A N/A 372 x 535 N/A N/A N/A N/A
wymiary szyby frontowej, szer. x wys.
front glass dimensions, width x height mm 578 x 404 672x489 650x 343 578 x 404 672x489 650x 343 334 x 455 280 x 416 280 x 416 280 x 416
wymiary szyby bocznej, szer. x wys.
side glass dimensions, width x height mm N/A N/A 309 x 343 N/A N/A 309 x 343 N/A N/A N/A N/A
maksymalna długość polan
maximum log lenght cm 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30
wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu
internal/external smoke fl ue diameter mm 160 / 180 160 / 180 160 / 180 160 / 180 160 / 180 160 / 180 130 / 150 130 / 150 130 / 150 130 / 150
średnica króćca doprowadzenia powietrza
air inlet diameter mm 100* 100* 100* 100* 100* 100* N/A 100 N/A N/A
ciężar
weight kg 140 140 145 145 145 150 120 80 100 100
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S: EN 13229 nr. badania:
number of test report: 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG 9 / 18 - LG N/A N/A N/A N/A
EN 13240 nr. badania:
number of test report: N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2152 - EN 204 / 17 - LG 204 / 17 - LG 204 / 17 - LG
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu
declarati on of the Ecodesign requirements          
DIN +          
BImSchV poziom 2
BImSchV lev. 2          
15a BVG       - - - -
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do palenia ciągłego
for conti nous burning          
zalecany rodzaj paliwa
preff ered type of fuel          
min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcy-
jnego
minimum supply air grati ng cross-secti on

cm3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

min. pow. łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcy-
jnego
minimum outgoing air grati ng cross-secti on

cm3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

popielnik
ashpan          
urządzenie przystosowane do domów energoo-
szczędnych i pasywnych
appliance suitable for low energy and passive houses

- - - - - - - - - -

sposób otwierania drzwiczek
door opening        
praca przy otwartych drzwiczkach
possibility of burning with open door - - - - - - - - - -
gwarancja
warranty lat / years 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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TAK / YES         - NIE / NO         N/A  nie dotyczy / not applicable         na bok / on side         boczne drzwiczki / side doors         góra-dół / up-down
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Firma KFD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia, 
kolorystyki i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane 
w  niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe. 
W związku z założonymi tolerancjami na etapie produkcji, mogą 
występować drobne różnice pomiędzy gotowym produktem 
a  ysunkami z wymiarami. W przypadkach gdy dokładne wymiary 
produktu mają istotne znaczenie na rozplanowanie miejsca 
montażu, należy pobrać rzeczywiste wymiary wkładu lub pieca 
kominkowego. Kolory produktów prezentowane w katalogu mają 
charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego koloru.

Szczegółowe warunki gwarancji są określone w karcie 
gwarancyjnej dołączonej do produktu.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu Cywilnego.

Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji 
i  specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie 
gwarancyjnej.

Firma KFD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

© Copyright KFD Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Katalog wydrukowano w Polsce.
Wer. KFDPROCATFIREPLENG_15052018.

KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 22 774 32 16, fax +48 22 774 17 11
e-mail info@kfd.eu
www.kfdesign.pl

NIP 5211144684
REGON 011933335
KRS 0000117224

 

KFD Sp. z o.o. reserves the right to introduce without 
notification any changes of technical parameters, equipment, 
colors and specifications of offered devices. Information given 
in this promotional material are pictorial. Due to pre-defined 
process tolerances, the actual product may slightly deviate from 
the above mentioned dimensions. In case when exact product 
dimensions are important for the fireplace location, the insert 
or stove to be installed has to be measured. The product colors 
presented in the catalogue are for illustrative purposes and may 
differ from the actual color.

Detailed warranty terms are specified in the warranty card 
included with the product.

This publication does not constitute an offer within the meaning 
of the Art. 66 of the Civil Code.

Individual settlement of features, warranty conditions and 
product specification takes place within the sales contract and the 
warranty card.

KFD Sp. z o.o. is not responsible for print errors.

 
© Copyright KFD Sp. z o.o. All rights reserved.  
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