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Zakaj
kuhinjske nape?
Pri kuhanju se sproščajo vonjave in pare, ki zrak v kuhinji onesnažujejo.
Estetsko oblikovana napa po meri lepo dopolnjuje izgled kuhinje, s svojo
funkcionalnostjo pa v prvi vrsti poskrbi za svež in čist zrak v vaši kuhinji. Hkrati
pa za lažjo pripravo hrane dodatno osvetli kuhališče z varčnimi LED lučkami.
Kakšen model potrebujete?

Led osvetlitev

Glede na način vgradnje:
• Nape za vgradnjo pod kuhinjske elemente
• Samostoječe nape (model KAMIN ali BLOK)
• Kotne samostoječe nape

Kuhinjska napa z LED osvetlitvijo omogoča boljšo osvetljenost kuhalne
površine, ima manjšo porabo električne energije in daljšo življenjsko
dobo, hkrati pa ponujajo prijetno ambientalno osvetlitev samega prostora
tudi kadar ne kuhate.

Nape so izdelane iz Inoxa ali pa so prašno lakirane po RAL barvni lestvici.

Kako določiti potreben pretok zraka?

Upravljalna plošča
Izberete lahko med klasičnim upravljanjem na mehanske gumbe in
stilsko dovršenim upravljanjem na dotik. Z upravljalno ploščo regulirate
hitrost delovanja motorja kuhinjske nape. Učinkovite kuhinjske nape nam
prinašajo zadovoljstvo, saj preprečujejo širitev vonjav v druge prostore.

Pomembno je, da izberemo napo z ustrezno zmogljivostjo. Velja pravilo,
da je potrebno zrak v kuhinji zamenjati vsaj 10-krat na uro. Če je kuhinja
velika 16 m2, pri višini stropa 2,5 m, je volumen prostora 40 m3 (16 m2 x
2,5 m = 40 m3). Minimalni pretok zraka nape za tak prostor je torej 400 m3
(10 x 40 m3). Takšna napa zagotavlja ustrezno in učinkovito prezračevanje Pravilna montaža
vaše kuhinje. Pri izboru upoštevajte intenzivnost kuhanja. Več kot kuhate, Prava oddaljenost kuhinjske nape od površine kuhalne plošče je zelo
močnejšo kuhinjsko napo potrebujete.
pomembna za pravilno delovanje kuhinjske nape. Spodnji rob kuhinjske
nape namestimo 75 cm od kuhalne plošče, saj bo le tako zajem zraka in
pare nad kuhalno ploščo optimalen.
Odvodna cev
Odvodna cev mora biti enakega premera kot je premer izpuha na motorju
kuhinjske nape. Zato ne priporočamo zmanjševanja premera odvodne
cevi, saj to lahko oslabi delovanje kuhinjske nape.
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1. Nape za vgradnjo pod kuhinjske elemente
• Pozicija odvoda: levo, desno, na sredini
• Napo izdelamo tudi v drugih merah
• Dobavljivo še v kotni in diagonalni izvedbi

TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
IZVEDBA: pod elementi
MODEL: Burja, Tornado
Dolžina
900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700
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2. Samostoječe nape (model KAMIN ali BLOK)
•
•
•
•

Pozicija odvoda: levo, desno, na sredini
Napo izdelamo tudi v drugih merah
Pri izvedbi BLOK možnost montaže lesene police
Pri izvedbi KAMIN možnost dobave lesene obrobe

TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
IZVEDBA: blok, kamin
MODEL: Burja, Tornado
Dolžina
900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700
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3. Kotne samostoječe nape
Možnost postavitve KAMIN ali BLOK.
Izvedba v poziciji »L« ali diagonalno
•
•
•
•

Pozicija odvoda: levo, desno, na sredini
Napo izdelamo tudi v drugih merah
Pri izvedbi BLOK možnost montaže lesene police
Pri izvedbi KAMIN možnost dobave lesene obrobe

TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
IZVEDBA: pod elementi, blok, kamin
MODEL: Burja, Tornado
Dolžina
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Stikala
mehanska

digitalna
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MODEL
Barva
Pretok zraka (m3/h)
Poraba energije
Energijski razred
Sistem upravljanja
Št. hitrosti motorja
Maščobni filter (Tip)
Ogljeni filter (Tip)
Osvetlitev
Hrupnost (Dba)
Pritisk (Pa)
Primer odv. cevi (mm)
Protipovratna loputa
Izvedba
*Reducirni kos za 120 mm je že priložen.

POVPRAŠEVANJE
Na nas se lahko
obrnete direktno
po telefonu,
lahko nas obiščete
v domačem salonu,
povpraševanje pa
lahko pošljete tudi
preko spletne strani
www.štedilnik.si.

Burja

Tornado

Inox ali prašno lakirana
600
45 KWh/letno
A
Mehanski gumbi
3
Troplastni Alu - pralni
Opcijsko (2x D165)
LED
48-67
420
150*
Da
Obtočna / Odvodna

Inox ali prašno lakirana
800
43 KWh/letno
A
Na dotik z LED prikazovalnikom
3
Troplastni Alu – pralni
Opcijsko (2x D165)
LED
67
448
150*
Da
Obtočna / Odvodna

NAČRTOVANJE
Obisk na vašem
domu,
kjer izvedemo
natančne izmere
ter pripravimo načrt
izdelave.

PROIZVODNJA
Po vplačanem avansu
v proizvodnji
natančno po načrtu
izdelamo vaše
naročilo.

DOSTAVA IN
MONTAŽA
Vaš novi izdelek vam
dostavimo
ter strokovno in
natančno montiramo
na vaši lokaciji.
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