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Италијански премиум бренд на печки, камини и котли на пелет кој компани-
јата Alfa-Plam го презема 2015. година со комплетната „know how“ технологија. 
Компанијатa Alfa-Plam продолжи да го развива овој премиум бренд во рамки-
те на својот асортиман и функционално да ги унапредува производите.

Calux печките на пелет се производи со впечатлив дизајн и со врвен 
квалитет. Претставуваат ексклузивно парче мебел и го оплеменуваат 
секој животен и работен простор. Calux печките го овозможуваат сиот 
комфор кој подразбира употреба на производи на пелет, пред се, неделно 
програмирање на печките, можност за работа на 5 нивоа на сила, и 
подесување преку далечински управувач. Покрај тоа, во зависност од 
моделот, Calux печките имаат унапредени функционални предности како 
што се можност за издувување на топол воздух во друга просторија и 
двојно стакло на вратата на ложиштето. 

Сите вградени компоненти се производи на реномирани европски 
производители. Во понудата е и широка палета на бои, со што настојуваме 
да им излеземе во пресрет и на најпробирливите потрошувачи. Сите 
производи се тестирани и ги исполнуваат барањата на најстрогите 
европски стандарди.

Calux



бела црвена бронза црна

Печка на пелет со уникатен дизајн и со елегантни линии, оста-
ва впечаток на ексклузивност. Со својот дизајн заслужува по- 
себно место во Вашиот дом. Со примената на современите 
технолошки решенија и со унапредените функции во целост 
се вклопува во барањата кои ги наметнува урбаниот стил на 
живеење.
 
• Далечинско управување со помош на андроид и iOS апли- 
 кации (oпциja).
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Печка на пелет со иновативен дизајн и софистицирани линии, 
достапна во повеќе бои. Со примена на современите техно- 
лошки решенија се овозможува максимален комфорт при 
употреба на овој производ.
 
• Далечинско управување со помош на андроид и iOS апли- 
 кации (oпциja).

бела сребрена црвена црна
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Печка на пелет со современ дизајн, претставува совршена 
комбинација од двојно стакло со ефект на огледало. Модел 
кој со својот дизајн заслужува посебно место во Вашиот дом. 
Унапредената функционалност и примената на современите 
технолошки решенија овозможуваат максимален комфор 
при употреба на овој производ.
 
• Далечинско управување со помош на андроид и iOS апли- 
 кации (oпциja).
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бела сребрена црвена црна

7,5 125 48 87

* технички карактеристики - странa 11

EN 14785
15a-BvG
BimSchV Stufe 1/2

Печка на пелет со минималистички и елегантен дизајн, до-
стапна во повеќе бои. Унапредените функции и примена на 
современи технолошки решенија овозможуваат максимален 
комфор при употреба на овој модел.
 
• Далечинско управување со помош на андроид и iOS апли- 
 кации (oпциja).
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Печката на пелет со софистицирани линии со двојно стакло 
на вратата на ложиштето ќе завземе посебно место во Вашиот 
дом. Големата стаклена врата со затемнета рамка овозможу- 
ва огнот во ложиштето да дојде до израз во полн сјај.
 
• Далечинско управување со помош на андроид и iOS апли- 
 кации (oпциja).

бела црвена бронза црна
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7,5 125 48 87

Уживајте во пријатната атмосфера во Вашиот дом со печка  
чија форма ќе го збогати Вашиот животен простор. Пе- 
чка на пелети, со уникатен елиптичен дизајн и лакиран ме- 
тален слој, ќе Ви даде сосема нова димензија во греењето.
 
• Далечинско управување со помош на андроид и iOS апли- 
 кации (oпциja).

бела црвена црна* технички карактеристики - странa 11
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Печката на пелет за етажно греење со уникатен дизајн и со  
елегантни линии остава впечаток на ексклузивност. Со при- 
мена на современите технолошки решенија се овозможува 
одржување на комфорен и економичен систем за греење  
кој во целост ги задоволува барањата кои ги наметнува  
урбаниот стил на живеење.
 
• Далечинско управување со помош на андроид и iOS апли- 
 кации (oпциja).

бела црвена бронза црна

18 180-300 69-115 93

* технички карактеристики - странa 11

10



* Мали варијации во боите и во техничките карактеристики  
 може да се должат на процесот на печатење и на техни- 
 чки грешки. Производителот го задржува правото без  
 најава да ги смени изгледот и техничките карактеристики  
 на производот.
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технички карактеристики

сила 18 kW

димензии (ШxДxВ) 1002 x 284 x 1088 mm

дијаметар на издувна цевка 80 mm

сила нa греење со зрачење 2,8 kW

топлинска сила предадена на водата 15,2 kW

количество на вода во котелот 25 l

потрошувачка на пелет мин./макс. 0,7 / 4,0 kg/h

макс. време на работа со полн резервоар 28,5 h

капацитет на резервоарот за пелет 20 kg

волумен на загревање 180 - 300 m³

површина на загревање 69 - 115 m²

тежина нето/бруто 195/230 kg

степен на ефикасност 93 %

технички карактеристики

сила 8 kW 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

димензии (ШxДxВ) 961 x 251 x 1026 mm 470 x 512 x 1100 mm 472 x 512 x 1100 mm 471 x 513 x 1100 mm

дијаметар на издувна цевка 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

потрошувачка на пелет мин./макс. 0,54 / 1,85 kg/h 0,7 / 1,8 kg/h 0,7 / 1,8 kg/h 0,7 / 1,8 kg/h

макс. време на работа со полн резервоар 34 h 23,6 h 23,6 h 23,6 h

капацитет на резервоарот за пелет 18 kg 16,5 kg 16,5 kg 16,5 kg

волумен на загревање 133 m³ 125 m³ 125 m³ 125 m³

површина на загревање 51 m² 48 m² 48 m² 48 m²

тежина нето/бруто 128 / 160 kg 115 / 146 kg 112 / 143 kg 109 / 140 kg

степен на ефикасност 87 % 87 % 87 % 87 %

технички карактеристики

сила 7,5 kW 7,5 kW

димензии (ШxДxВ) 554 x 518 x 1100 mm 478 x 587 x 1100 mm

дијаметар на издувна цевка 80 mm 80 mm

потрошувачка на пелет мин./макс. 0,7 / 1,8 kg/h 0,7 / 1,8 kg/h

макс. време на работа со полн резервоар 23,6 h 23,6 h

капацитет на резервоарот за пелет 16,5 kg 16,5 kg

волумен на загревање 125 m³ 125 m³

површина на загревање 48 m² 48 m²

тежина нето/бруто 169 / 200 kg 120 / 151 kg

степен на ефикасност 87 % 87 %

Печки

Печки
Eтажно
греење

отвори за одвод на издувните гасови:
 - позади
 - од горе
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АЛФА-ПЛАМ а.д. ВРАЊЕ
Радничка 1, 17500 Врање, Србија
т: +381 17 423 280, e: prodaja@alfaplam.rs
www.alfaplam.rs

МК 07/21

Техничка поддршка:

МАКЕДОНИЈА - ГРАНЕКСПОРТ 
т: +389 (0) 2 3176185, +389 (0) 2 3176184
е: servis@gran.mk
www.gran.mk/service


