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-Serija

S-Serija
Tai nauja A klasės židinių ugniakurų karta nedidelio
tūrio statiniams, kai svarbus kiekvienas dydis.
Architektų ir interjero dizainerių pageidavimu, taupant
maksimaliai vietą, buvo sukurta ir pagaminta S serija.
Tai tik 2/3 gylio įprasto ugniakuro dydžio gaminiai,
pasirinkimo laisvė durelių su stiklu formoje ir dydyje,
pinavertė puiki degimo sistema, puikios pakuros
išklojos, kad kiekvienas noras būtų patenkintas ir
įgyvenditas.
S-Serijos ugniakurų modeliai, naujos kartos ilgaamžis
sprendimas, technologija kuri leidžia nesustoti interjero
sprendimuose, bei patenkinti visus galimus užsakovų
poreikius, architektų, interjero dizainerių ir meistrų
užmanymus.

Visas gylis tik 399 mm
Visiems S serijos židinių ugniakurų modeliams būdingi
kompaktiški įrengimo matmenys, kai reikia ypač mažo
gylio. Jūs galite turėti pilnaverti židinį labai mažame tūryje,
kas atsispindi modelyje HAKA 60/50S, jo įrengimui tereikia
399mm gylio.
Taip pat išryškėja pozityvus kontrastas dėl sumažėjusio
pakuros tūrio S serijos židiniuose, mažesnė pakura,
kompaktiškesni

matmenys

paslepia

įvairius

vidaus

anksčiau matytus mechanizmus, pvz. durelių mechanizmą.
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HAKA 60/50S

Durelės su stiklo paketu, -27%
sumažėjęs spinduliavimas
Vientisa, 90° kampu lenkta, Vokietijos „SCHOTT“
gamintojo tonuota briauna stiklo keramika ugniakuro
durelėse. Naujos kartos A klasės židinio ugniakurų
durelės Hoxter gamyklos siūlomas vientisas stiklo
paketas, kad galima būtų sumažinti spinduliuojamą
šilumą

į

patalpą,

padidinti

vartotojų

saugumą

eksplotacijos metu.
Stiklo paketas, Hoxter židiniuose užtikrina mažesnį
šilumos išspinduliavimą daugiau kaip 27%, todėl
plačiąja prasme, tokius židinius galima įrengti visiškai
mažame tūryje ir netgi baldo aplikacijoje.

86 mm

ECKA 60/35/50Sh

Konstrukcinis rėmas apdailai iki 200 kg
Trijų pusių panoraminis židinio modelis UKA turi opciją,
gamyklinį, užsakomą papildomai konstrukcinį rėmą apdailai
atremti. Šis S serijos židinio rėmas, gali būti montuojamas
židinio viduje, nes yra taip sukonstruotas, kad nebijo
temperatūrinių pokyčių.
Iš gamyklos galima užsisakyti ,priklausomai nuo įrengiamos
apdailos, 3 ar 5 pusių, bei perimetrinį 8 pusių 70mm pločio
konstrukcinį-atraminį rėmą, kuris bus sumontuotas gamykloje.
Tokio rėmo apkrova
komponentų.

UKA 35/60/35/50Sh

gali

išlaikyti

iki

200kg apdailos

UKA – S serijos židinių laikančioji konsolė
UKA 35/60/35/50S židinio ugniakuro modeliui Hoxter sukūrė ir
pagamino specialę konsolę kurios pagalba galima bus židinio
ugniakurą pakabinti ant sienos.
Erdvinis židinys jūsų būste!!!

112 kg AKU masės ir tik ø345 mm
S serijos židinių ugniakurams yra specialiai sukurti AKU žiedai. Tai specialūs gaminiai, kuriuos
panaudojus visuomet pagaminta šiluma liks jūsų būste. Šie AKU žiedai yra pagaminti ir išdegti daugiau
kaip 1100°C teperatūroje, todėl jų akumuliacinės savybės yra ypač puikios. Konstrukcija žiedas-žiede
užtikrina nepriekaištingą sisteminį darbą, sandarumą ir ilgalaikį šilumos spinduliavimą.
Optimali, efektyviai dirbanti sistema susideda iš 5 AKU ø 345 mm žiedų, per kuriuos technologiškai
spirale pasišalina degimo produktai ir optimaliai lieka sukaupta šiluma.
Tokios sitemos bendroji masė yra 112 Kg.
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Tikslas

S-AKU žiedai
Ø 345 mm

Atliktas AKU sistemos efektyvumo matavimas, trečiojo grupėje AKU
žiedo paviršius panaudojus apytiksliai 4,5 Kg.

112 kg

S serijos AKU sistema puikiai
kombinuojama su sekančiais
HOXTER 2/3 dydžio židinių
ugniakurais ir gali būti tiekiama:
HAKA 60/50S
HAKA 60/50T
ECKA 60/35/50S
ECKA 50/35/45
ECKA 90/40/40
UKA 35/60/35/50S
UKA 37/55/37/57
UKA 37/75/37/57
UKA 37/95/37/57

PAKUROS IŠKLOJA
Išdegta didesnėje nei 1100°C temperatūroje
Įpatingai aukštos kokybės pakuros išklojos natūralus šamotas gaminamas
Vokietijoje,

šviesusis

išdegamas

didesnėje nei

gaminamas

nuosekliai

Wolfshöher,

o

tamsusis

1100°C temperatūroje.

tarpusavyje

sumaišant

Kandern

gamyklose,

Tamsusis šamotas
specialias

natūralias

medžiagas ir tai garantuoja ilgalaikį jo vientisumą. Pasirenkant ugniakurą su
tamsaus šamoto iškloja, komplektacija pagal nutylėjimą, gaunate ypač
aukštos kokybės specialiu Teflono padengimu padengtą atidarymo rankenėlę
ir dureliu atidarymo svirtį, kurie tampa ženkliai saugesni ir malonūs
prisilietimui.

S-Reihe 2/3 Gylio Ugniakurų Modeliai

HAKA 60/50S

A

HAKA 60/50Sh

A

HAKA 60/50T(h)

A

Tiesioginio pajungimo nauda
5–12 kW

Tiesioginio pajungimo nauda
5–12 kW

Tiesioginio pajungimo nauda
5–12 kW

Panaudojant kuro kiekį 3,5 kg

Panaudojant kuro kiekį 3,5 kg

Panaudojant kuro kiekį 3,5 kg

Naudingumų palyginimas

Naudingumų palyginimas

Naudingumų palyginimas

80 %

20 %

80 %

20 %

66 %

34 %

Židinio ugniakuras (+ AKU masė-žiedai ir
stiklo paketas)

ECKA 60/35/50S

A

Tiesioginio naudingumo nauda
5–12 kW
Panaudojant kuro kiekį 3,5 kg
Naudingumo palyginimas

Apsauginis

stiklas

74 %

26 %

ECKA 60/35/50Sh

A

UKA 35/60/35/50Sh

Ntiesioginio naudingumo nauda
5–12 kW

Tiesioginio naudingumo nauda
5–12 kW

Panaudojant kuro kiekį 3,5 kg

Panaudojant kuro kiekį 3,5 kg

Naudingumo palyginimas

Naudingumo palyginimas

74 %

26 %

53 %

47 %

A

Įgaliotas atstovas

Platintojas

STIKSAS UAB

ŽIDINIŲ CENTRAS
Telefonas: +370 610 06060
El. paštas: info@zidiniucentras.lt

Oslo g.1, Vilnius

LT-04123 Lietuva
Telefonas: +370 52407277
El. paštas: info@stiksas.lt

Gamintojas

www.hoxter.de

