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BeF Home s.r.o.

Nació de una pasión por el progreso y hoy 
en día ocupa la posición de líder europeo 
en el sector de producción de chimeneas 
de leña.

Dzięki niezwykłej pasji do postępu 
spółka zajmuje obecnie pozycję lidera 
europejskiego w produkcji urządzeń 
grzewczych przeznaczonych do spalania 
drewna.

Zrozena z neutuchající vášně pro pokrok, 
zaujímá v současné době pozici evropské-
ho leadera ve výrobě dřevospalujících 
topidel.

Tiene en sus manos un catálogo que 
presenta la última novedad en el surtido 
– una estufa exclusiva en colores de 
diseño, los cuales pueden ser elegidos 
por el cliente mismo. Gracias a las 
tecnologías más modernas y materiales 
usados para su producción, en la cual 
participa cada uno de los 230 empleados 
de la empresa BeF Home, cada una 
de las estufas se convierte en un elemento 
real y único y no objeto de producción 
en masa.

Oddajemy do Państwa rąk katalog 
prezentujący ostatnią nowość w asorty-
mencie – ekskluzywne piece kominkowe 
w designowym opracowaniu kolory-
stycznym wybieranym przez klienta. Dzięki 
najnowocześniejszym technologiom 
i materiałom wykorzystanym do ich 
produkcji, w której uczestniczy 230 
pracowników spółki BeF Home, każdy 
piec staje się produktem prawdziwym 
i wyjątkowym, nie zaś przedmiotem 
produkcji masowej.

Do rukou se Vám dostává katalog před-
stavující poslední novinku v sortimentu 
– exklusivní krbová kamna v designovém 
barevném provedení, které si vybírá 
zákazník sám. Díky nejmodernějším 
technologiím a materiálu použitých 
při jejich výrobě, na které se podílí 
každý z 230 zaměstnanců společnosti 
BeF Home, se každá kamna stávají 
opravdovým a jedinečným prvkem, nikoli 
předmětem masové výroby.

La empresa BeF Home ofrece insertables 
para chimeneas en el mercado nacional 
e internacional ya desde hace 20 años.

Spółka BeF Home już od 20 lat oferuje 
wkłady kominkowe na rynku krajowym 
i zagranicznym.

Společnost BeF Home nabízí krbové 
vložky na domácím i zahraničním trhu 
již 20 let.
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Hemos invertido todo nuestro esfuerzo y nuestras 
habilidades en la producción y promoción comercial 
de nuestras estufas. Los modelos los hemos dividido 
en dos series: ARIES y VIRGO.

Igual que nuestros insertables para chimeneas, reconoci-
dos y respetados a través del mercado europeo, también 
las estufas cumplen con todos los criterios relacionados 
con la calidad, seguridad, rendimiento y facilidad de uso. 

Para la producción usamos aceros de calidad y Carcon, 
un material acumulador resistente al calor que destaca 
gracias a su solidez y resistencia al calor. Gracias a ello 
las estufas consiguen una alta efectividad sin perjudicar 
considerablemente el medio ambiente.

Todas las estufas cumplen con los reglamentos 
europeos para la seguridad y rendimiento y ofrecen así 
una garantía a sus usuarios. Cada producto es sometido 
a pruebas y controles �nales, lo cual nos permite 
ofrecer a los clientes una garantía de cinco años.

Hemos prestado mucha atención al diseño de las estufas 
con el objeto de crear un aspecto elegante e intemporal. 
Somos de los pocos fabricantes que ofrecen el acabado 
super�cial del recubrimiento, usando pinturas altamente 
resistentes y no in�amables. El cliente puede escoger 
el color de la estufa y del hogar, revestido con Carcon, 
de nuestra amplia gama. 

La serie de modelos ARIES se caracteriza por un diseño 
estilizado que subraya la elegancia total de la estufa. 
Además, el hogar sin rejilla aumenta la efectividad 
de la estufa y quema completamente toda la leña. 
Si usted pre�ere las estufas de dimensiones más 
grandes, puede elegir la serie VIRGO con el hogar 
con rejilla.

La instalación sencilla sin embargo requiere el cumpli-
miento con las normas vigentes de seguridad, lo cual 
garantizará un funcionamiento correcto de su estufa. 
Le recomendamos contactar con una empresa especia-
lizada y respetar las instrucciones del manual de 
instalación y uso, el cual se puede descargar de nuestras 
páginas web www.befhome.com.

 

PL
Wszelkie nasze starania i umiejętności znajdują 
odzwierciedlenie w produkcji i promocji handlowej 
naszych … pieców kominkowych. Ich modele 
podzielone zostały na dwie linie: ARIES i VIRGO.

Podobnie jak nasze wkłady kominkowe, które są 
znane oraz cieszą się uznaniem na rynku europejskim, 
również piece spełniają wszystkie kryteria związane 
z jakością, niezawodnością, wydajnością oraz łatwością 
użytkowania.

Podczas produkcji wykorzystujemy wysokiej jakości 
stal i Carcon, materiał akumulacyjny żaroodporny 
odznaczający się trwałością i wytrzymałością cieplną. 
Dzięki temu piece charakteryzują się wysoką sprawnoś-
cią i nie obciążają nadmiernie środowiska naturalnego.

Během výroby používáme kvalitní ocel a Carcon, 
akumulační žáruvzdorný materiál vyznačující se 
svou pevností a tepelnou odolností. Díky tomu 
dosahují kamna vysoké účinnosti, aniž by výrazně 
zatěžovala životní prostředí.

Wszystkie piece spełniają normy europejskie odnośnie 
bezpieczeństwa i mocy, co stanowi gwarancję dla ich 
użytkowników. Każdy produkt jest testowany oraz 
poddawany kontroli wyjściowej, dzięki czemu możemy 
zaoferować klientom pięcioletnią gwarancję.

Všechna kamna jsou v souladu s evropskými normami 
pro bezpečnost a výkon, což je zárukou pro jejich 
uživatele. Každý výrobek je testován a podroben 
výstupní kontrole, a proto můžeme nabídnout 
zákazníků pětiletou záruku.

Szczególną uwagę zwracamy na design pieców oraz 
ich elegancki i ponadczasowy wygląd. Jako jedni 
z nielicznych oferujemy obróbkę powierzchniową 
obłożenia przy wykorzystaniu niepalnych i wysoko 
odpornych farb. Klient może sam dokonać wyboru 
z bogatej oferty kolorów pieca oraz paleniska wyłożo-
nego Carconem.

Značnou pozornost jsme zaměřili na design kamen 
s cílem vytvořit elegantní a nadčasový vzhled. Jako 
jedni z mála nabízíme povrchovou úpravu opláštění 
za použití vysoce odolných, nehořlavých barev. 
Zákazník si může sám vybrat barvu kamen a topeniště 
vyloženého Carconem, a to z naší bohaté nabídky.

Linia modeli ARIES odznacza się smukłym opracowa-
niem, które dodatkowo podkreśla elegancki wygląd 
pieców. Palenisko bezrusztowe zwiększa sprawność 
urządzenia grzewczego i całkowicie spala wszelkie 
drewno. Jeżeli wolicie Państwo piece o większych 
wymiarach, polecamy linię VIRGO z paleniskiem 
rusztowym.  

Modelová řada ARIES se vyznačuje štíhlým provede-
ním, které jen podtrhuje celkovou eleganci kamen. 
Bezroštové topeniště navíc zvyšuje účinnost topidla 
a zcela spaluje veškeré dřevo. Pokud upřednostňujete 
kamna větších rozměrů, je tu pro Vás řada VIRGO 
s roštovým topeništěm.  

Prosty montaż również wymaga przestrzegania 
norm bezpieczeństwa, które gwarantują prawidłowe 
funkcjonowanie pieców kominkowych. Dlatego 
zaleca się, aby montaż został przeprowadzony przez 
�rmę specjalistyczną. Należy również przestrzegać 
wytycznych zawartych w instrukcji obsługi, która 
jest dostępna do ściągnięcia na naszych stronach 
internetowych www.befhome.com.

Jednoduchá instalace i přesto vyžaduje dodržování 
platných bezpečnostních norem, která zaručí správný 
chod vašich krbových kamen. Doporučujeme Vám 
obrátit se na specializovanou �rmu a řídit se pokyny 
v návodu k instalaci a použití, který je ke stažení 
na našich webových stránkách www.befhome.com.

Veškeré naše úsilí a um jsme vložili do výroby a obchodní 
propagace našich … krbových kamen. Jejich modely 
jsme rozdělili do dvou řad: ARIES a VIRGO.

Stejně jako naše krbové vložky, které jsou známé 
a uznávané napříč evropským trhem, splňují i kamna 
všechna kritéria z hlediska kvality, spolehlivosti, 
výkonnosti a snadnosti použití.
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CHARAKTERISTIKA - PŘEDNOSTÍ / CHARAKTERYSTYKA - ZALET / CARACTERÍSTICA - DE VENTAJAS

.

Revestimiento de acero de calidad 

Carcon, material macizo, resistente al calor, opción de pintado. 
Acabado super�cial con pinturas altamente resistentes

y no in�amables. 

Estanqueidad máxima de la puerta. 
Manilla original, combinación de madera y metal. 
Regulación única de aire.
Conexión variable del aire externo de ø 120 mm

Humero de ø 150 mm (desde arriba o desde detrás). 
(desde abajo o desde detrás). 

Un conjunto de de�ectores que aumentan la efectividad  

Construcción ajustable del soporte. 
de la combustión.

Rendimiento bajo, efectividad alta. 

Lavado innovador del cristal.

Sistema para garantizar una corriente estable de aire caliente. 

Combustión limpia. 

Combustión ecológica. 

Estanqueidad alta que mejora la efectividad. 

Diseño altamente elegante e innovador.

De acuerdo con las normas europeas de seguridad,
rendimiento y medio ambiente. 

Obłożenie stalowe wysokiej jakości.

Carcon, masywny materiał żaroodporny, możliwość zabarwienia.
Obróbka powierzchniowa z użyciem niepalnych i wysoko

odpornych farb.

Maksymalna szczelność drzwiczek.

Oryginalna klamka, połączenie drewna i metalu.
Wyjątkowa regulacja powietrza.

Różnorodne podłączenie powietrza z zewnątrz ø 120 mm 

Kanał dymowy ø 150 mm (od góry lub od tyłu).
(od dołu lub od tyłu).

Zestaw de�ektorów zwiększających sprawność palenia.
Regulowana konstrukcja stojaka.

Niska moc, wysoka sprawność.

Innowacyjne czyszczenie szyby.

System zapewnia równomierne krążenie ciepłego powietrza.

Czyste spalanie.

Ekologiczne spalanie.

Wysoka szczelność poprawiająca sprawność.

Bardzo elegancki i innowacyjny design.

Zgodnie z normami europejskimi dotyczącymi bezpieczeństwa, 
mocy i środowiska naturalnego.

Kvalitní ocelové opláštění.

Carcon, masivní žáruvzdorný materiál, možností probarvení. 
Povrchové úpravy z vysoce odolných nehořlavých barev.

Maximální těsnost dveří.

Originální klička, kombinace dřeva a kovu.

Unikátní regulace vzduchu.

Variabilní napojení externího vzduchu ø 120 mm (zespodu nebo zezadu). 

Kouřovod ø 150 mm (zhora nebo zezadu).

Nastavitelná konstukce stojanu.

Soustava delfektorů zvyšující účinnost hoření.

Nízký výkon, vysoká účinnost.

Inovovaný oplach skla.

Systém zajišťující rovnoměrné proudění teplého vzduchu.

Čisté hoření.

Ekologické hoření.

Vysoká těsnost zlepšující účinnost.

Velice elegantní a inovativní design.

V souladu s evropskými normami pro bezpečnost, výkon
a životní prostředí.

3 - 6 kW
83 %
150 mm
300x300/680 mm



Díky moderním technologiím a materiálům užívaných při výrobě, �rma BeF Home garantuje, že každé jedny kamna 
se stanou unikátním produktem a nejen sériovou výrobou.

Nowoczesne technologe i materiały stosowane w produkcji dają jasną gwarancję jakości i wyjątkowości produkowanych 
pieców kominkowych.

Gracias a las tecnologías modernas y los materiales usados para la producción, la empresa BeF Home garantiza que cada 
una de las estufas no será tan sólo un producto de la producción en serie, sino un producto único.







External air connection
Anschluss für externe Luftzufuhr
Arrivée d’air extérieur

Intuitive air regulation
Intuitive Luftsteuerung
Régulation de l’arrivée d’air
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OCEL
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ACERO CARCON

ANTRACIT
STANDARD

PEARL 
BEIGE
STANDARD

MOCCA*

LATTE*

FERRARI*

WHITE*

BORDEAUX*

WHITE
STANDARD

RED*

BLACK*

Sencillez y belleza escondida en líneas puras. 
Versión con el hogar verticalmente orientado 
que subraya excelentemente el encanto de las 
llamas. 

* Barvy za příplatek / Kolor za dopłatą / Colores a suplemento

Prostota i piękno ukryte w czystych liniach. 
Opracowanie z pionowym paleniskiem dosko-
nale podkreśla urok płomieni.

Jednoduchost a krása ukrytá v čistých liniích. 
Provedení s vertikálně orientovaným topeništěm 
skvěle podtrhuje kouzlo plamenů.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado 
Účinnost / Sprawność / Efectividad
Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero
Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

3 - 6 kW
83 %

150 mm
300 x 680 mm
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CARCON

Nietradycyjny sposób poskromienia ognia. 
Dzięki przeszkleniu narożnemu pieca można 
w pełni cieszyć się widokiem migotającego ognia.

Zkrocení ohně netradičním způsobem. Rohové 
prosklení kamen umožňuje vychutnat si 
naplno radost z plápolajícího ohně u Vás doma.

El fuego controlado de manera no tradicional. 
El área acristalada esquinera permite disfrutar 
plenamente el placer del fuego que arde en su 
casa. 

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado 
Účinnost / Sprawność / Efectividad
Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero
Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

3 - 6 kW
83 %

150 mm
300 x 300 x 680 mm

* Barvy za příplatek / Kolor za dopłatą / Colores a suplemento

OCEL
STAL

ACERO
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CARCON

Más que geometría rigurosa. La línea frontal 
harmónicamente redonda sobresaldrá en todos 
los interiores tan bien como cualquier otro 
elemento decorativo. 

Więcej niż tylko prosta geometria. Zaokrąglona 
harmonijnie linia przednia pieca będzie 
doskonałym elementem dekoracyjnym każdego 
wnętrza.

Více než strohá geometrie. Harmonicky zaoblená 
přední linie kamen vynikne v každém interiéru 
stejně dobře jako jiný dekorativní prvek.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado 
Účinnost / Sprawność / Efectividad
Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero
Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

OCEL
STAL

ACERO

* Barvy za příplatek / Kolor za dopłatą / Colores a suplemento

3 - 6 kW

150 mm
300 x 300 x 680 mm R-95

83 %



Un tamaño pequeño en alto estilo. Pese a su 
baja altura de 130 cm, la estufa avivará cualquier 
espacio y le proporcionará un aspecto moderno 
gracias a su prefecto diseño.

Małe opracowanie w wielkim stylu. Wysokość 
pieca 130 cm wzbogaci każde wnętrze, natomiast 
jego doskonałe opracowanie nada każdemu 
pomieszczeniu nowoczesny wygląd.

Malé provedení ve velkém stylu. I s výškou 130 cm 
obohatí kamna jakýkoli prostor a svým doko-
nalým provedením mu dodají moderní vzhled.
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CARCON

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado 
Účinnost / Sprawność / Efectividad
Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero
Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

OCEL
STAL

ACERO

* Barvy za příplatek / Kolor za dopłatą / Colores a suplemento

3 - 6 kW
83 %

150 mm
300 x 680 mm
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CARCON

El área acristalada esquinera permite una vista 
encantadora del fuego vivo. La colocación 
práctica en una esquina del cuarto permitirá 
subrayar su forma encantadoraa.

Rogowe przeszklenie zwiększa magiczny widok 
płonącego ognia. Dogodne umieszczenie 
kominka w kącie pokoju pozwala podkreslić 
jego uroczy kształt. 

Rohové prosklení umocňuje kouzelný pohled 
na hořící oheň. Praktické umístění v rohu 
pokoje umožňuje zdůraznit okouzlující tvar.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado 
Účinnost / Sprawność / Efectividad
Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero
Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

OCEL
STAL

ACERO

* Barvy za příplatek / Kolor za dopłatą / Colores a suplemento

3 - 6 kW
83 %

150 mm
300 x 300 x 680 mm
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Práctica y de diseño llamativo. Gracias a su bajo 
rendimiento, esta estufa representa una opción 
ideal para los edi�cios de baja energía. 

Praktyczne i wyjątkowe pod względem designu. 
Dzięki niskiej mocy niniejsze piece stanowią 
idelane rozwiązanie dla domów niskoener-
getycznych.

Praktická a k tomu designově nápadná. Díky 
nízkému výkonu představují tato kamna ideální 
řešení pro nízkoenergetické domu.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado 
Účinnost / Sprawność / Efectividad
Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero
Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

OCEL
STAL

ACERO

* Barvy za příplatek / Kolor za dopłatą / Colores a suplemento

3 - 6 kW
83 %

150 mm
300 x 300 x 680 mm R-95
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Estética refinada en dimensiones extraordinarias. 
Las dimensiones atípicas y no tradicionales 
mueven los límites del concepto tradicional de 
una estufa. 

Wyrafinowana estetyka w niezwykłych wymiarach. 
Nietypowe i nietradycyjne wymiary znacznie 
przesuwają granicę poza klasyczne rozumienie 
pieców.

Rafinovaný estetismus v neobyčejných rozměrech. 
Atypické a netradiční rozměry posouvají hranici 
klasického pojetí kamen.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado 
Účinnost / Sprawność / Efectividad
Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero
Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

OCEL
STAL

ACERO

* Barvy za příplatek / Kolor za dopłatą / Colores a suplemento

3 - 8 kW
82,5 %

150 mm
460 x 680 mm
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WHITE
STANDARD

RED*

BLACK*

Un elemento que no se puede pasar por alto 
en ningún interior. La versión esquinera en 
combinación con dimensiones atípicas trae 
una experiencia auténtica con cada vista a la 
estufa ardiente.

5 - 8 kW
82,5 %

150 mm
460 x 460 x 680 mm

Zauważalny element każdego wnętrza. Opra-
cowanie narożne w połączniu z nietypowymi 
wymiarami zapewnia niezwykłe doznania 
przy każdym spojrzeniu na palący się piec.

Nepřehlédnutelný prvek každého interiéru. 
Rohové provedení v kombinaci s atypickými 
rozměry přináší opravdový zážitek s každým 
pohledem na tato hořící kamna.

Regulovaný výkon / Regulowana moc / Rendimiento regulado 
Účinnost / Sprawność / Efectividad
Průměr kouřovodu / Średnica kanału dymnego / Diámetro del humero
Rozměr skla / Wymiar szyby / Dimensiones del cristal

OCEL
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* Barvy za příplatek / Kolor za dopłatą / Colores a suplemento



Deflektor
Deflektor
Deflector

 

ARIES 

 
Extrémně pevný rám dveří

Ekstremalnie solidne ramy drzwi
Marco de la puerta extremamente robusto

Inovativní opláštění skla
Innowacyjne przeszklenie

Recumbrimiento innovativo de los cristales

Revoluční a bezpečné uchycení skla
Rewolucyjne i bezpieczne mocowanie szyby

Fijación revolucionaria y segura de los cristales

Robustní nastavitelné nohy
Solidne regulowane nóżki
Patas robustas ajustables

Variabilní vývod kouřovodu
Zmienny wylot spalin
Cierre variable del humero

Carcon
Carcon
Carcon

Sekundární vzduch
Powietrze wtórne
Aire secundario

Aerodynamické carconem vyložené topeniště
Aerodynamiczne palenisko wyłożone carconem
Hogar aerodinámico, revestido con carcón

Externí přívod vzduchu
Doprowadzenie powietrza z zewnątrz
Conducto externo de aire

Dvou plášťový systém
Dwupłaszczowy system

Sistema de recumbrimiento doble

Systém deflektorů

System deflektorów

Sistema de deflectores

Inovativní ovládání vzduchu

Innowacyjne sterowanie powietrzem

Control innovativo de aire

Topeniště

Palenisko

Hogar

Připojení externího přívodu vzduchu 

Przyłączenie dopływu powietrza z zewnątrz

Conexión del conducto externo de aire



Anschluss für externe Luftzufuhr

Régulation de l’arrivée d’air

VIRGO

Extrémně pevný rám dveří
Ekstremalnie solidne ramy drzwi

Marco de la puerta extremamente robusto

Inovativní opláštění skla
Innowacyjne przeszklenie

Recumbrimiento innovativo de los cristales

Revoluční a bezpečné uchycení skla

Fijación revolucionaria y segura de los cristales

Robustní nastavitelné nohy
Solidne regulowane nóżki
Patas robustas ajustables

Dvou plášťový systém
Dwupłaszczowy system

Sistema de recumbrimiento doble

Deflektor
Deflektor
Deflector

Variabilní vývod kouřovodu
Zmienny wylot spalin
Cierre variable del humero

Carcon
Carcon
Carcon

Sekundární vzduch
Powietrze wtórne
Aire secundario

Aerodynamické carconem vyložené topeniště
Aerodynamiczne palenisko wyłożone carconem
Hogar aerodinámico, revestido con carcón

Externí přívod vzduchu
Doprowadzenie powietrza z zewnątrz
Conducto externo de aire

Systém deflektorů

System deflektorów

Sistema de deflectores

Popelník

Popielnik

Cenicero

Inovativní ovládání vzduchu

Innowacyjne sterowanie powietrzem

Control innovativo de aire

Topeniště

Palenisko

Hogar

Rewolucyjne i bezpieczne mocowanie szyby



 

 

 

 

  

 

Aries 7 Aries 7E Aries 7ER Aries 3

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

83%

Váha:
Waga:
Peso:

155 kg

Rozměr skla:
Wymiar szyby:

Dimensiones del cristal:

300 x 680 mm

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:

Diámetro del humero:

Ø 150 mm

       Teplota spalin:
Temperatura spalin:

Température des fumées:

194°C

3 - 6 kW

Regulovaný výkon:
Regulowana moc:

Rendimiento regulado:

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

83%

Váha:
Waga:
Peso:

166 kg

Rozměr skla:
Wymiar szyby:

Dimensiones del cristal:

300 x 680 mm

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:

Diámetro del humero:

Ø 150 mm

       Teplota spalin:
Temperatura spalin:

Température des fumées:

194°C

3 - 6 kW

Regulovaný výkon:
Regulowana moc:

Rendimiento regulado:

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

83%

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia

powietrza z zewnatrz:
Diámetro de la conducción

de aire externo:

Ø 120 mm

Váha:
Waga:
Peso:

154 kg

Rozměr skla:
Wymiar szyby:

Dimensiones del cristal:

300 x 300 x 680 mm

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:

Diámetro del humero:

Ø 150 mm

       Teplota spalin:
Temperatura spalin:

Température des fumées:

194°C

3 - 6 kW

Regulovaný výkon:
Regulowana moc:

Rendimiento regulado:

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

83%

Váha:
Waga:
Peso:

158 kg

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:

Diámetro del humero:

Ø 150 mm

       Teplota spalin:
Temperatura spalin:

Température des fumées:

194°C

3 - 6 kW

Regulovaný výkon:
Regulowana moc:

Rendimiento regulado:

Rozměr skla:
Wymiar szyby:

Dimensiones del cristal:

300 x 300 x 680 mm
R - 95

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia

powietrza z zewnatrz:
Diámetro de la conducción

de aire externo:

Ø 120 mm

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia

powietrza z zewnatrz:
Diámetro de la conducción

de aire externo:

Ø 120 mm

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia

powietrza z zewnatrz:
Diámetro de la conducción

de aire externo:

Ø 120 mm



 

 

 

 

 

 

 

 

Aries 3E Aries 3ER Virgo 7 Virgo 7E

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

83%

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia

powietrza z zewnatrz:
Diámetro de la conducción

de aire externo:

Ø 120 mm

Váha:
Waga:
Peso:

142 kg

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:

Diámetro del humero:

Ø 150 mm

3 - 6 kW

Regulovaný výkon:
Regulowana moc:

Rendimiento regulado:

Rozměr skla:
Wymiar szyby:

Dimensiones del cristal:

300 x 300 x 680 mm
R - 95

       Teplota spalin:
Temperatura spalin:

Température des fumées:

194°C

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

83%

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia

powietrza z zewnatrz:
Diámetro de la conducción

de aire externo:

Ø 120 mm

Váha:
Waga:
Peso:

139 kg

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:

Diámetro del humero:

Ø 150 mm

3 - 6 kW

Regulovaný výkon:
Regulowana moc:

Rendimiento regulado:

Rozměr skla:
Wymiar szyby:

Dimensiones del cristal:

300 x 300 x 680 mm

       Teplota spalin:
Temperatura spalin:

Température des fumées:

194°C

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

82,5%

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia

powietrza z zewnatrz:
Diámetro de la conducción

de aire externo:

Ø 120 mm

Váha:
Waga:
Peso:

224 kg

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:

Diámetro del humero:

Ø 150 mm

5 - 8 kW

Regulovaný výkon:
Regulowana moc:

Rendimiento regulado:

Rozměr skla:
Wymiar szyby:

Dimensiones del cristal:

460 x 460 x 680 mm

Účinnost:
Sprawność:
Efectividad:

82,5%

Průměr přívodu externího vzduchu:
Średnica doprowadzenia

powietrza z zewnatrz:
Diámetro de la conducción

de aire externo:

Ø 120 mm

Váha:
Waga:
Peso:

236 kg

Průměr kouřovodu:
Średnica kanału dymnego:

Diámetro del humero:

Ø 150 mm

       Teplota spalin:
Temperatura spalin:

Température des fumées:

211°C

5 - 8 kW

Regulovaný výkon:
Regulowana moc:

Rendimiento regulado:

Rozměr skla:
Wymiar szyby:

Dimensiones del cristal:

460 x 680 mm

       Teplota spalin:
Temperatura spalin:

Température des fumées:

194°C



WWW.BEFHOME.COM
08121400

Uvedené údaje jsou informativní, výrobce si vyhrazuje právo na změnu.
Przytoczone dane mają charakter informacyjny, producent zastrzega sobie prawo do zmian.
Los datos mencionados son informativos, el fabricante se reserva el derecho de modificaciones. 

Distributor / Dystrybutor / Distribuidor:

BeF Home
43-246 Strumień
Bąków ul. Główna 4a
NIP: 5482591774
tel.: +48 338 561 009
fax: +48 338 571 325
e-mail: info@befpolska.com

BeF Home
Kotvrdovice 277
679 07, Kotvrdovice
IČ: 25524682
DIČ: CZ25524682
tel.: +420 516 428 240
fax: +420 516 428 244
e-mail: info@bef.cz


