
SALAMANDRAS A LENHA



CUBEBOX (CB)

Esta é uma opção versátil, que conjuga 
as vantagens de um recuperador de 

de instalação de uma salamandra. De 
construção robusta, design atraente e com 

certamente que a Cubebox não deixará 
ninguém indiferente.
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CUBEBOX + STAND

Já imaginou uma salamandra suspensa na 
parede da sua sala? De linhas modernas e 
atraentes, esta é seguramente uma fonte de 
aquecimento que complementa a decoração.
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CUBEBOX + RACK

Esta salamandra com lenheiro incorporado 
é prática e funcional, uma ótima solução 
para quem quer ocupar o mínimo espaço.
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CUBEBOX + RACK
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4 · AIR FLOW CONTROL

Os aparelhos equipados com este sistema 

de ar quente para outros compartimentos, 
quando utilizadas as saídas superiores.

3 · FULL POWER CONVECTION

Maior parte do calor produzido pelos 
nossos equipamentos é transmitido 
por convecção, uma vez que possuem 
uma câmara estanque específica 
para o ar quente circular. Este sistema 
de funcionamento, associado a dois 
ventiladores tangenciais potentes mas 
silenciosos, permite acelerar rapidamente 
a difusão do ar quente na divisão.

2 · AIR CLEANING SYSTEM

Este sistema cria uma cortina de ar do 
lado interno do vidro cerâmico de forma a 
mantê-lo limpo durante mais tempo.

1 · CLEAN BURNING SYSTEM

Todos os nossos equipamentos vêm 
equipados com Clean Burning System. 
Este sistema injeta ar pré-aquecido 
para a combustão, na zona central (ar 
terciário) e superior do equipamento (ar 

os hidrocarbonetos existentes no fumo, 
aumentando deste modo o calor produzido 
e diminuindo drasticamente as emissões.



FLAMEBOX • 2019/2020

Alta qualidade
Alto rendimento
Baixo consumo
Controlo de chama muito preciso
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Informação mais detalhada em 

www.egniz.com

Siga-nos em

Rua 5 de Outubro 1121
4480 - 666 Vila do Conde

(+351) 252 615 959
egniz@egniz.com


