
Kalfire W45/48F

Kalfire W53/50R

Kalfire W60/51F

Kalfire W65/38C

Kalfire W66/48S

Kalfire W70/33F

Kalfire W71/62F

Kalfire W80/52T

Kalfire W85/40F

Kalfire W90/47C

Kalfire W90/47S

Kalfire W100/61F

Kalfire W105/47F

Kalfire W105/47T



+370 37 750 500

info@zidiniai.lt

                                                  LT-56336, Lietuva www.zidiniai.lt

Kalfire W105/47T Ø250

Dvipusis modelis, skamolo vidaus apdaila ir du 4 pusių tvirtinimo rėmelių komplektai (2,5 cm, 4 mm storio) €7 108,75

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €0,00

su grioveliais €0,00

Tvirtinimo rėmelis 2 x 4 pusių, 2.5 cm (4 mm)* €0,00

4 pusių, 7 cm (4 mm) su atidarymu €298,87

4 pusių, 7 cm (4 mm) be atidarymo €298,87

4 pusių, 10 cm (4 mm) su atidarymu €298,87

4 pusių, 10 cm (4 mm) be atidarymo €298,87

2 x 4 pusių, 7 cm (8 mm)* €605,00

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €588,06

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €281,93

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.
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Kalfire W105/47F Ø250

Priekinis modelis, skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmelis (2.52 cm, 4 mm storio) €5 584,15

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €314,60

su grioveliais €562,65

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (8 mm) €0,00

4 pusių, 7 cm (4 mm) €298,87

4 pusių, 10 cm (4 mm) €298,87

4 pusių, 7 cm (8 mm) €332,75

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €555,39

sandarinimo rinkinys €200,86

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €244,42

šviežio oro jungties adapteris €281,93

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.
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Kalfire W100/61F Ø250

Priekinis modelis, skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmlis (2.5 cm, 8 mm storio) €6 479,55

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €320,65

su grioveliais €629,20

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (8 mm) €0,00

4 pusių, 7 cm (8 mm) €406,56

4 pusių, 10 cm (8 mm) €514,25

Priedai montavimo įrankių rinkinys €555,39

sandarinimo rinkinys €200,86

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €244,42

šviežio oro jungties adapteris €281,93

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.



+370 37 750 500

info@zidiniai.lt

                                                  LT-56336, Lietuva www.zidiniai.lt

Kalfire W90/47S Ø250

3 pusių modelis, skamolo vidaus apdaila €8 361,10

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €302,50

su grioveliais €623,15

Priedai montavimo įrankių rinkinys €456,17

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €281,93

geležinė sutvirtinimo atrama €356,95

plokščia laikiklio atrama €198,44

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.
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Kalfire W90/47C Ø250

Kampinis modelis, skamolo vidaus apdaila. Galimas kairės arba dešinės pusės modeliai €6 552,15

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamelles €278,30

su grioveliais €562,65

Priedai montavimo įrankių rinkinys €456,17

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €281,93

geležinė sutvirtinimo atrama €290,40

plokščia laikiklio atrama €125,84

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.
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Kalfire W85/40F Ø200

Priekinis modelis, skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmelis (2.5 cm, 4 mm storio) €4 610,10

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €248,05

su grioveliais €526,35

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (4 mm) €0,00

4 pusių, 7 cm (4 mm) €298,87

4 pusių, 10 cm (4 mm) €298,87

4 pusių, 7 cm (8 mm) €308,55

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €555,39

sandarinimo rinkinys €200,86

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø200 €244,42

šviežio oro jungties adapteris €227,48

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.
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Kalfire W80/52T Ø200

Dvipusis modelis, skamolo vidaus apdaila ir du komplektai 4 pusių tvirtinimo rėmelio (2.5 cm gylio, 4 mm storio) €6 255,70

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €0,00

su grioveliais €0,00

Tvirtinimo rėmelis 2 x 4 pusių, 2.5 cm (4 mm) €0,00

4 pusių, 7 cm (4 mm), without opening €279,51

4 pusių, 7 cm (4 mm), with opening €279,51

4 pusių, 10 cm (4 mm), without opening €330,33

4 pusių, 10 cm (4 mm), with opening €330,33

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €456,17

šviežio oro jungties adapteris €204,49

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø200 €227,48

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.



+370 37 750 500

info@zidiniai.lt

                                                  LT-56336, Lietuva www.zidiniai.lt

Kalfire W71/62F Ø250

Priekinis modelis, skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmelis (2.5 cm, 4 mm storio) €4 894,45

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €242,00

su grioveliais €526,35

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (4 mm) €0,00

4 pusių, 7 cm (4 mm) €292,82

4 pusių, 10 cm (4 mm) €298,87

4 pusių, 7 cm (8 mm) €284,35

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €555,39

sandarinimo rinkinys €200,86

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø250 €244,42

šviežio oro jungties adapteris €281,93

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.
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Kalfire W70/33F Ø180

Priekinis modelis su skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmeliu (2.5 cm, 4 mm storio) €4 186,60

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €254,10

su grioveliais €532,40

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (4 mm) €0,00

4 pusių, 7 cm (4 mm) €267,41

4 pusių, 10 cm (4 mm) €292,82

4 pusių, 7 cm (8 mm) €266,20

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €555,39

sandarinimo rinkinys €200,86

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø180 €244,42

šviežio oro jungties adapteris €220,22

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.
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Kalfire W66/48S Ø200 €7 011,95

3 pusių modelis, skamolo vidaus apdaila

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €223,85

su grioveliais €435,60

Priedai montavimo įrankių rinkinys €456,17

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø200 €227,48

geležinė sutvirtinimo atrama €324,28

plokščia laikiklio atrama €125,84

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.
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Kalfire W65/38C Ø200/ Ø180

Kampinis modelis, su skamolo vidaus apdaila. Galimas kairės arba dešinės pusės modeliai €5 995,55

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €278,30

su grioveliais €580,80

Priedai montavimo įrankių rinkinys €456,17

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) Ø180 €220,22

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) ø200 €227,48

geležinė sutvirtinimo atrama €290,40

plokščia laikiklio atrama €131,89

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.
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Kalfire W60/51F Ø180

Priekinis modelis, su skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmeliu (2,5 cm, 4 mm storio). €4 610,10

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €193,60

su grioveliais €381,15

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2.5 cm (4 mm) €0,00

4 pusių, 7 cm (4 mm) €279,51

4 pusių, 10 cm (4 mm) €285,56

4 pusių, 7 cm (8 mm) €284,35

*gali būti sumontuotas tik gamykloje

Priedai montavimo įrankių rinkinys €475,53

sandarinimo rinkinys €244,42

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) Ø180 €220,22

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.
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Kalfire W53/50R Ø200

tripusis modelis su skamolo vidaus apdaila ir tvirtinimo rėmeliu (3 cm, 8 mm storio). €7 986,00

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €217,80

su grioveliais €429,55

Tvirtinimo rėmelis 3 cm (4 mm) €0,00

  7 cm (8 mm) €641,30

Priedai montavimo įrankių rinkinys €456,17

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) €227,48

geležinė sutvirtinimo atrama €324,28

plokščia laikiklio atrama €131,89

Šilumo surinkimo ortakiai 2 × 150 mm €160,93

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.
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Kalfire W45/48F

tiesus modelis su skamolo vidaus apdaila ir 4 pusių tvirtinimo rėmeliu (2,5 cm, 4 mm storio) €3 920,40

papildomas mokestis

Vidaus apdaila skamolas €0,00

lamela €187,55

su grioveliais €381,15

Tvirtinimo rėmelis 4 pusių, 2,5 cm (4 mm) €0,00

4 pusių, 7 cm (4 mm) €260,15

4 pusių, 10 cm (4 mm) €267,41

4 pusių, 7 cm (8 mm) €254,10

Priedai montavimo įrankių rinkinys €475,53

sandarinimo rinkinys €244,42

sklendės vožtuvas (išmetamų dujų reguliatorius) €268,62

Vidaus apdailos

Skamolas                              Lamela                                    Su grioveliais

KALFIRE Kaininkas 2022 m.


