Lareira Osburn 1800
A lareira canadense Osburn 1800 oferece
uma elegante configuração em qualquer
cômodo da sua casa. Um jeito prático e
econômico para que você possa desfrutar
da vista, enquanto economiza com
aquecimento.

Lareira Osburn 1400 Embutida
O design contemporâneo da lareira Osburn
1400 irá adicionar estilo e calor à sua casa.
Esta lareira te permitirá admirar as chamas
a partir do conforto da sua sala, isto é
possível graças ao seu sistema de vidro
panorâmico de ampla visão. A Osburn
pensou em tudo ao integrar um ventilador
ao aparelho, afim de explorar toda sua
potencia, podendo atingir até 22kw/h. Esta
unidade foi projetada para receber uma
fachada metálica opcional que pode
preencher um espaço vazio entre a parede
e a lareira de até 80 cm de altura e 126 cm
de largura. Sem dúvida, o local onde a
lareira Osburn 1400 for instalada vai se
tornar o ponto principal da sua sala.

Lareira Osburn 1400
O estilo da lareira Osburn 1400 irá adicionar
um toque europeu a seu ambiente. Este
aparelho pode ser personalizado ao seu
gosto e a sua decoração graças aos seus
painéis laterais removíveis disponíveis nas
cores vermelho e preto. A lareira Osburn
1400 é definitivamente um aquecedor
prático e elegante que irá encantar aqueles
que procuram estilo e potência.

Lareira Osburn 1200
A Osburn inova ao oferecer-lhe a lareira
Osburn 1200. Com um estilo ultra moderno,
esta pequena lareira tem um sistema de
bloqueio de porta fácil de operar que
combina completamente com as linhas do
aparelho. Ela é montada em um suporte
que serve como espaço para estocar lenha.
Este modelo pode ser equipado com
ventilador e com termostato para uma
melhor distribuição do calor. Apesar de seu
tamanho, a lareira Osburn 1200 comporta
toras de lenha de até 45 cm de
comprimento, tornando-se uma opção
admirada no mercado de pequenos
aquecedores à lenha.

Lareira Osburn 1200 Embutida
A lareira Osburn 1200 embutida é a
verdadeira solução de lareiras embutidas de
pequeno porte. Embora tenha uma
pequena câmara de combustão, esta lareira
aceita toras de lenhas de até 45 cm. Este
aparelho foi projetado para receber uma
fachada metálica opcional que pode
preencher um espaço vazio entre a parede
e a lareira de até 80 cm de altura e 115 cm
de largura. Esta lareira tem um conjunto de
ventiladores com um sensor de
temperatura e um interruptor que pode ser
colocado em modo automático, manual ou
desligado. Com uma potência de até 14,7
kW/h, este modelo compacto irá
surpreendê-lo!

Lareira Solution 1.6
A lareira canadense Solution 1.6 é o jeito
perfeito de aquecer cômodos pequenos.
Este equipamento tem todas as
especificações que você precisa em uma
lareira à lenha de alta eficiência.

Lareira Enerzone Destination 2.3
A lareira Enerzone Destination 2.3 é
realmente uma fusão de tecnologia e
design. Seu contorno de fachada
contemporâneo fabricado em ferro fundido,
se harmoniza com a fachada para permitir
um acabamento muito alinhado. A sua
instalação em aberturas maiores se vê
facilitada pela opção do kit posterior de
acabamento para fachada, que conecta-se
facilmente ao ferro fundido. A manutenção
dos componentes elétricos é de fácil acesso
graças ao inteligente design do sistema de
encaixe do ventilador o qual dispõe de um
sensor térmico e um interruptor que
permite operá-lo em modo automático,
manual ou simplesmente desligado.

Lareira Enerzone Solution 2.3
A lareira Solution 2.3 conta com design
tradicional e vem em duas versões: sobre
pés e sobre um pedestal. Este equipamento
possui uma câmara de combustão de 53
centímetros de largura e 42 centímetros de
profundidade, de modo que a lenha pode
ser colocada lado a lado ou de frente para
trás. O modelo dessa lareira canadense
oferece um interessante sistema de
sobreposição de portas que lhe permite
escolher entre um acabamento preto ou
níquel.

Lareira Enerzone Destination 1.6
O modelo Destination 1.6 é a lareira ideal
para quem busca a combinação perfeita de
eficiência com design contemporâneo. Esta
lareira a lenha conta com uma vista incrível
do fogo e vem com uma porta de bloqueio
fácil de operar, que complementa suas
linhas arrojadas. Além de contar com um
suporte conveniente e seguro para
armazenar a lenha, a lareira Destination 1.6
pode ser personalizado de acordo com seu
gosto e com a decoração de sua casa. Isso
graças aos seus painéis laterais disponíveis
em uma variedade de acabamentos. Você
também tem a opção de adicionar um
ventilador e um termodisco para uma
melhor distribuição do calor.

Lareira FP12 Mundo
Com suas linhas finas, formas simplificadas e cores
neutras, o modelo de lareira canadense FP12 Mundo
traz uma brisa de modernismo em sua casa. Ele
harmoniza perfeitamente funcionalidade e conforto. A
lareira Mundo possui uma caixa pré-isolada que permite
aplicação de materiais combustíveis direto na lareira.
Além disso, com seu vidro frontal amplo, Mundo oferece
uma visão do fogo sem precedentes na indústria. Esta
lareira ecológica é certificada pela EPA com taxas de
emissão de 4,4 g/h e produz até 22kW.
O kit de distribuição de ar quente, disponível como
acessório para a lareira Mundo, irá ajudá-lo a colher
todo o poder desta incrível lareira, sem perder suas
linhas contemporâneas. Usuários mais interessados irão
também querer instalar o ventilador de distribuição de
ar quente, que permite melhores e mais eficientes
transferências de calor para cômodos distantes da
lareira.

