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Приятна топлина приканва с красив 
пламък и уютна атмосфера.

Дървесни пелети,
естествена топлина
Пелетите са най-модерната форма за изгаряне 
на дърва, щадящи околната среда.
Произвеждат се от дървесни стърготини, 
отпадъчен продукт от дървообработването, без 
използването на химически спойващи вещества, 

Пламком ООД
8010, Бургас
к-с Славейков, бл.124
info@plamcom.bg
тел.: 056 888 005          www.plamcom.bg

Пелетите дават една специална топлина, която създава комфорт и щади околната среда.

Поръчайте сега
Можете да поръчате Pellevita онлайн на 
www.plamcom.bg

Специална отстъпка за клиенти на Easypell & 
ÖkoFEN !

ÖkoFEN дава решение за модерно отопление 
с възобновяеми източници на енергия, като 

дървесните пелети. 
Отоплителните системи ÖkoFEN дават решения 

от 4 до 512kW, като се оказват подходящи за 
отоплението на еднофамилни и многофамилни, 

търговски и обществени сгради в т.ч. хотели и 
фабрики. 

От 1989 компанията е специализирана в 
разработването на отоплителни системи с 

дървесни пелети. 
Резултатът е една надеждна технология, която 

винаги е една крачка напред.

Станете енергиен революционер и се 
възползвайте от предимствата на малките 

енергийни гиганти, дървесните пелети.

като се пресоват 
под високо 
налягане.
В резултат 
на това се 
получава удобно 
за използване 
екологично и 
висококалорично 
гориво.

ÖkoFEN,
европейският лидер 

в отоплението с пелети

 Приятелски настроени към климата
Пелетите са CO2 неутрални, тъй като при 
изгаряне освобождават толкова въглероден 
диоксид, колкото при естественото гниене в 
гората.

 Генерират икономически ефект за местната 
икономика
Производството на пелети е устойчиво и 
регионално. То спестява транспортни разходи 
и добавя стойност към продукта на страната 
производител.

 Икономични
Трендът на цените на петрола, газта и пелетите 
в последните 10 години показва, че цената на 
пелетите е стабилна, надеждна и по-евтина в 
сравнение с изкопаемите горива.

отопление с жив огън 
на открито.



Изпитайте Pellevita на живо:

https://youtu
.be/djRyX7N

LM6I

Жив, естествен 
огън. От пелети.

 Истински огън, благодарение на модерните и 
ефективни дървесни пелети

 Чисто и удобно при работа

 Работа с дървесни пелети, устойчиво и 
екологично гориво

 Работа без електричество

Удължете сезона на изполване 
на Вашата тераса

Приятната топлина и красивият пламък създават уютна 
атмосфера.
Да бъдеш навън, да се наслаждаваш на градината или терасата и 
да създадеш невероятна атмосфера.

 Подходящо решение за покрити тераси и 
балкони

 Запалване отгоре, с конвенционални запалки 
за барбекю или грил паста.

 Приставка за работа по време на вятър или 
дъжд

 Колелца в основата за лесно предвижване

 Вграден пепелник за безпрахово почистване

 Включени аксесоари за лесно почистване

 Чисто изгаряне без дим и сажди

Приятна и комфортна 
атмосфера

Технически данни

Размери (Д x Ш x В) 265 x 265 x 1271 mm

Тегло, нето 29,6 kg

Мощност 6 - 7 kW
Капацитет на зареждане с 
пелети 5,5 kg

Времетраене на горенето 180 Min.
Време на излъчване след 
спиране на пламъка 90 Min.

Цвят/прахово боядисване черно

Материал неръждаема стомана/
боросиликатно стъкло

Пепелник Да

Гориво Дървесни пелети 6-8 
mm

Заредете еднократно 5кг пелети
и Pellevita ще се погрижи за 3
часа топлина и изключителна
атмосфера - модерно и екологично.

Pellevita


