
Recuperadores a Pellet



MINI STARFIRE
L 51 x P 60 x H 148,5 cm

Mini Starfire
kW 9.1

93.3 %

Aproximando-nos da chama, criamos uma pequena joia de estilo e eficiência com formas 
delgadas.

Uma única parede de vidro e o fogo, nada mais.
Puro como as melhores coisas.

STARFIRE M13
L 51 x P 64 x H 148 cm

Starfire m13
kW 10.9

90.3 %

Projetada de forma esguia para realçar até os espaços mais limitados, com sua chama 
patenteada, o Starfire cativa os olhos e aquece o coração.

O seu desenho também foi estudado para otimizar os espaços graças aos ralos internos.

Apollo 15
L 101 x P 58.8 x H 129 cm

Apollo 15
kW 15.3

90.8 %

Frontal de nova geração com novo modelo revisitado.

De grande impacto visual graças à boca de fogo envolvente com 1 metro de largura, 
rodeada por um elegante vidro serigrafado em preto.

Ideal para divisões grandes e para quem necessita de distribuição de ar nas outras 
divisões.



SIRIUS 11
L 81 x P 58,5 x H 129 cm

Sirius 11
kW 10.7

90.3 %

Graças ao seu formato quadrado, que valoriza as linhas minimalistas, adapta-se 
a qualquer ambiente. 

Com duplo queimador, garante o espetáculo de uma chama única no género.

ORION 13
L 86 x P 58,5 x H 129 cm

Orion 13
kW 13.0

90.4 %

Recuperador a pellets de tamanho médio, discreto e elegante com o vidro serigrafado preto 
que emoldura uma chama envolvente delicada.

Representa a solução ideal para novas instalações, para aquecimento de grandes divisões 
e para quem necessita de distribuição de ar noutras divisões

CORNER M14 SX
L 81 x P 63 x H 137 cm

Corner M14 sx
kW 15.3

90.8 %

Recuperador a pellets indicada para colocação em parede angular.

Uma boca de fogo com 80 cm de largura que pode ser facilmente contemplada 
em ambos os lados da parede, criando um espaço dinâmico e único.



CORNER M14 DX
 L 81 x P 63 x H 137 cm

Corner M14 dx
kW 15.3

90.8 %

FRACTAC V M14
 L 81 x P 63 x H 137 cm

Fractac V M14
kW 13.0

90.4 %

A chama torna-se a protagonista da sala e confere a esta lareira uma importante 
presença de palco.

Graças ao vidro de três faces, Fratc V M14 é um companheiro caloroso e refinado.

GERICO 9
 L 79,5 x P 58 x H 57 cm

Gerico 9
kW 9.0

87.0%

Recuperador embutido com pastilha frontal. 

Simples de instalar, é a escolha ideal para recuperar uma lareira antiga ou para 
criar uma nova de design minimalista.

Recuperador a pellets indicada para colocação em parede angular.

Uma boca de fogo com 80 cm de largura que pode ser facilmente contemplada 
em ambos os lados da parede, criando um espaço dinâmico e único.



Parseo 6
L 51 x P 60 x H 148,5 cm

Parseo 6
kW 6.0

85.5%

Recuperador embutido com pastilha frontal. 

Simples de instalar, é a escolha ideal para recuperar uma lareira antiga ou para 
criar uma nova de design minimalista.

MERLIN 500
L 90 x P 70 x H 150cm

Merlin 500
kW 27.0

90.5 %

Desempenhos técnicos excepcionais e funcionais.

Os 22/18 kW de potência são transferidos para a água para espalhar o calor envolvente 
das chamas por toda a casa.

MERLIN 1000
L 114 x P 70 x H 147 cm

Merlin 1000
kW 31.5

91.0 %

Elegante com uma boca de um metro de largura.

O seu alto rendimento é garantido pela potência particular que permite 
aquecer os radiadores de toda a casa, dando calor e conforto a todo o 
ambiente.



Informação mais detalhada em 
www.egniz.com

Siga-nos em


