
KONCEPT 
PELETA



VIAC MOŽNOSTÍ. VIAC DOBRÉHO POCITU  
VIAC AKO PELETOVÁ PEC. 

Rôzne tvary ,vlastnosti, materiály a povrchy jednotlivých 
modulov pece umožňujú ucelený dizajn obývacej izby.

Výber z dvoch veľkostí zásobníka na pelety a jedného alebo 
dvoch pripojení MULTIAIR, čo zvyšuje počet súčastne 
vykurovaných miestností. Aj to sú výhody technológie 
vykurovania peletami a s pecami RIKA. 

KONCEPT PELETA 
F22



RÔZNE ÚPRAVY 
Jednotlivé prvky sú k dispozícii z 
rôznych materiálov a s rôznymi 
povrchmi. Harmonicky sa miešajú 
do krásneho interiérového dizajnu. 

Lavica 78 cm s ozdobnými dvierkami v bielej farbe 
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Rozmery 
KONCEPT PELETA F22 
KONCEPT PELETA F38

D x Š x H 

1210 x 660 x 420 

1210 x 845 x 420

Vykurovací výkon 2,5 – 8 kW

Kapacita zásobníka na 
pelety
KONCEPT PELETA F22 
KONCEPT PELETA F38

34 l/~22 kg 
58 l/~38 kg

KORPUS čierny

Bočné panely 
Hliník čierny
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F38F22

+ Rôznorodosť verzií
Modulárny systém KONCEPT
PELETA otvára nový svet
interiérového dizajnu, ktorý
zohľadňuje individualitu.

+ Vyberte si zo širokej ponuky
prvkov:
– Skrinky a lavice
– Dekoratívne dvere
– Zadné panely
– Vankúše
– Pece F22,F38

PRVKY NA PRIDANIE
NEKONEČNE
MOŽNOSTI. 

+ K     VAŠÉJ PECI AŽ DVA
VENTILÁTORY A
AŽ TRI IZBY VYKURUJETE V
ROVNAKÝ ČAS.
Pece RIKA dodajú vášmu domovu
príjemné teplo - nieje príliš dobré
používať ich iba v jednej miestnosti!
S RIKA MULTIAIR * sme vytvorili
technológiu ktorá optimalizuje
rozloženie tepla. Pomocou jedinéj
pece teda môžete vykurovať až tri
miestnosti súčasne.

* voľba



Lavica s ozdobnými dverami a 
otváraním Tip-On 

Exkluzívny výsuvný 
dotykový displej.

Ktoré dvere by ste chceli mať? 
Výber je na vás.

Biela Čierna Dekor dub Dekor orech

+ DEKORATÍVNE OBLOŽENIE DVERÍ 
NA VÁŠ ŠTÝL
Chcete to ešte viac prispôsobiť?
Možnosť krytu dverí pre vlastný 
farebný dizajn.

Perfektný úložný 
priestor a priestor 
pre vaše dekorácie 



PRVKY NA PRIDANIE

+ AKÉKOĽVEK
USPORIADANIE
Rôzne tvary, materiály a povrchy
jednotlivých modulov.

+ INDIVIDUALITA 

PRVKOV
Rôzne komponenty môžu byť
hravo a variabilne navrhnuté z
hľadiska materiálu a farby -
perfektne zladené s vašim
osobným štýlom bývania.

Možnosť umiestnenia 
od rohu miestnosti

Ak je to potrebné, vašu 
podlahu ochráni 
podlahové sklo 

Kryt je len jedným z 
mnohých možností  

Pre ešte viac 
úložného priestoru: 
odkladacia schránka 
v rohu 



Veľký zásobník na 
pelety zaisťuje dlhé 
intervaly doplňania. 

Lavice a vankúše sú k 
dispozícii v dvoch rôznych 
veľkostiach 

Akú farbu by ste chceli pre 
svoj vankúš?
Výber je na vás:

Koža tmavohnedá Koža vintage Alcantara hnedá

Alcantara modrá Látka svetlošedá Látka čierna

* voľba






