
perfekt-kominki.pl



Камині топки Perfekt на ринку вже більше 70 років, ви
конані на основі шведского виробника, який
використовує технологію лиття монолітного корпусу. 

Дякуючи достатньо великій ребристій поверхні зовні-
шнього корпусу камінної топки і масивного чавуну в 

средині камери горіння, продукти компанії Perfekt 

мають велику ефективність

продуктивності тепла. Також є можливість точного

контролю горіння і управління потужністю каміну, при
умові, якщо клієнтам не потрібно такої великої кі

лькості тепла.

На сьогоднішній день, ми виготовляємо 20 моделей

камінних топок, та 5 моделей окремо стоячих печей

потужністю від 10 кВт до 17 кВт.



Серія LUX



 A+ 14kW %80

холодна дверна ручка,
опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

попільник

теплообмінник

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technologyPanorama LUX 17 1550 €

скло з трафаректним друком

монтажні ніжки, короткі і довгі

енергоефективність потужність ефективність ECO проект 
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:         подвійне скло рами зволожувач дистриб'ютор



 A+ 14kW %82

холодна дверна ручка,
опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

ручки хромовані для регуляції 
притоку повітря, чорні

система допалу газів

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technologyPanorama LUX Eco 17 1650 €

скло з трафаректним друком

монтажні ніжки, короткі і довгі

енергоефективність потужність ефективність ECO проект 
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:         подвійне скло рами зволожувач дистриб'ютор



 A+ 14kW %80

холодна дверна ручка,
опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

попільник

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technologyPanorama LUX Akubet 17 1650 €

скло з трафаректним друком

монтажні ніжки, короткі і довгі

додаткаові опції:         подвійне скло рами зволожувач дистриб'ютор

10років

енергоефективність потужність ефективність ECO проект 
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія

теплообмінник



холодна дверна ручка,
опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

монтажні ніжки, короткі і довгі

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technologyPanorama ROUND 17 1510 €

самоочисне скло

попільник

 A+ 14kW %80

енергоефективність потужність ефективність ECO проект 
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

теплообмінник



холодна дверна ручка, 
опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

система допалу газів

самоочисне скло

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technologyPanorama ROUND Eco 17 1610 €

монтажні ніжки, короткі і довгі

A+ 14kW %80

енергоефективність потужність ефективність ECO проект 
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

теплообмінник



холодна дверна ручка, 
опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

попільник

самоочисне скло

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technologyPanorama ROUND Akubet 17 1570 €

монтажні ніжки, короткі і довгі

A+ 14kW %80

енергоефективність потужність ефективність ECO проект 
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

теплообмінник



 %8012,8kWA

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technologyLUX 16 1510 €

10років

енергоефективність потужність ефективність ECO проект 
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія

додаткаові опції:          подвійне скло              рами зволожувач дистриб'ютор

холодна дверна ручка,
опція -чорна

скло із трафаретним друкомдросельний клапан подачі 
повітря ззовні

монтажні ніжки, короткі і довгіпопільник

теплообмінник



perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technologyROUND 16 1480 €

теплообмінник холодна дверна ручка,
                                                                  опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

самоочисне скло

монтажні ніжки, короткі і довгіпопільник

   A          12,8kW               80%

енергоефективність потужність ефективність ECO проект
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор



 %

LUX 14

10,5kWA 75

акумуляційна маса 5 kWh

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology

хромонікелевий регулятор, 
опція - чорний

1270 €

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

попільник

холодна дверна ручка,
опція - чорна

енергоефективність потужність ефективність ECO проект 
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія

додаткаові опції:          подвійне скло              рами зволожувач дистриб'ютор

10років



ROUND 14

%10,5kW 75A

perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology1260 €

хромонікелевий регулятор, 
опція - чорний

холодна дверна ручка, 
опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

попільник акумуляційна маса 5 kWh

   A          10,5kW               80%

енергоефективність потужність ефективність ECO проект
ECO дизайн

закрита камера
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор



 10,5kW 75%A

додаткові опції:          подвійне скло

попільник                                                    опція: колір сірий, білий

піч окреиостояча LUX 1410 €                         perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology

хромонікелевий регулятор, 
опція - чорний

холодна дверна ручка, 
опція - чорна

скло із трафаретним друкомдросельний клапан подачі 
повітря ззовні

енергоефективність потужність ефективність ECO проект 
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років



 10,5kW 75%

піч окремостояча ROUND

A

1380 €

хромонікелевий регулятор, 
опція - чорний

холодна дверна ручка, 
опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

самоочисне скло

попільник                                                    опція: колір сірий, білий

10років

енергоефективність потужність ефективність ECO проект 
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія



Серія CLASSIC



PANORAMA 17 perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology1510 €

теплообмінник холодна дверна ручка, 
опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

самоочисне скло

                                               

A+ 14kW 80%

енергоефективність потужність ефективність ECO проект
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

монтажні ніжки, короткі і довгіпопільник



PANORAMA 17 Akubet perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology1610 €

A+ 14kW %80

енергоефективність потужність ефективність ECO проект 
ECO дизайн

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

холодна дверна ручка, 
опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

самоочисне скло

монтажні ніжки, короткі і довгіпопільник

теплообмінник



PERFEKT 16 perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology1470 €

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

%8012,8kWA
енергоефективність потужність ефективність ECO проект 

ECO дизайн

холодна дверна ручка, 
опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

регулятор подачі повітря

попільник самоочисне скло

теплообмінник



ELIPS 16 perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology1550 €

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

%8012,8kWA
енергоефективність потужність ефективність ECO проект 

ECO дизайн

дверна ручка

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

регулятор подачі повітря

монтажні ніжки, короткі і довгіпопільник

теплообмінник



CLASIC 16 perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology1330 €

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

%8012,8kWA
енергоефективність потужність ефективність ECO проект 

ECO дизайн

теплообмінник дверна ручка

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

регулятор подачі повітря

монтажні ніжки, короткі і довгіпопільник



RETRO 16 perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology1330 €

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

%8012,8kWA
енергоефективність потужність ефективність ECO проект 

ECO дизайн

теплообмінник дверна ручка

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

регулятор подачі повітря

монтажні ніжки, короткі і довгіпопільник



PERFEKT 14 perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology

попільник

1215 €

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

A 10,5kW 80%

енергоефективність потужність ефективність ECO проект
ECO дизайн

холодна дверна ручка, 
опція - чорна

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні

регулятор подачі повітря акумуляційна маса 5 kWh



ELIPS 14 perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology

попільник

1330 €

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

A 10,5kW 80%

енергоефективність потужність ефективність ECO проект
ECO дизайн

дверна ручка

регулятор подачі повітря акумуляційна маса 5 kWh

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні



CLASIC 14 perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology

дверна ручка

попільник

1100 €

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

A 10,5kW 80%

енергоефективність потужність ефективність ECO проект
ECO дизайн

регулятор подачі повітря акумуляційна маса 5 kWh

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні



RETRO 14 perfekt-kominki.pl | kominki żeliwne | perfekt monol ithic technology

попільник

1100 €

закрита камера 
згоряння

гарантія

10років

додаткаові опції:                         рами зволожувач дистриб'ютор

A 10,5kW 80%

енергоефективність потужність ефективність ECO проект
ECO дизайн

дверна ручка

регулятор подачі повітря акумуляційна маса 5 kWh

дросельний клапан подачі 
повітря ззовні



 

%7510kWA

ВІДПОВІДНІСТЬ 
ВИМОГАМ

КАМЕРА 
ЗГОРАННЯ

ГАРАНТІЯ

ЗВОЛОЖУВАЧ                                                                                                                                                ДИСТРИБЮТОР

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОТУЖНІСТ                                                                                                                                                        ККД

клас 
енергоефективності

ЕСО проект
ЕСО дизайн

повітря нагріте каміновою 
топкою, може гравітаційним 
способом поширюватися на 
інші приміщення

номінальна 
потужність 

закрита камера 
згорання з зовнішнім 
допливом повітря

запобігає висиханню повітря, що 
нагрівається каміном, і підвищує 
комфорт використання системи 
повітряного опалення

номінальна 
ефективність 

10 років гарантії 
на чавунний 
корпус

монтажна рамка,
покращує естетику 
пристроюРАМИ

рама проста 90 хромонікелева             рама проста 90 чорна

рама кутова 45 хромонікелева               рама кутова 45 чорна

10lat

ПОДВІЙНЕ СКЛО

зменшує передавання тепла
через камінне скло, за рахунок
чого збільшується температура
в камері горіння та передається
на корпус топки



** на замовлення доступний будь який колір по RAL

*  доступна опція фарбування елементу в чорний колір

X  стандартно є в комплекті в даній моделі

—  не може бути для цієї моделі

1)  Akubet: внутрішня футировка камінної топки (30 кг), виготовлена з бетону 
шамотного з підвищеними параметрами, підвищує температуру в камері, що 

дає ефект більш чистого скла та кращий допал димових газів

серія модель
номінальна 
потужність

[kW]

регу-
льована 
потужність

[kW]

ККД
[%]

вага
[kg]

розмір [мм] загальна 
висота  
[мм]

діаметр 
допливу
повітря

[мм]

тепло-
обмінник регулятор

допливу 
повітря

скло з
трафарет-

ним 
друком

дистрибю
     тор

акумуля-
ція 
PAS

зволожу-
вач 

повітря

подвійне 
скло

самоочисне  
скло

  Ш    В    Г IR

LUX-лінія

16,96 8-17 ≥80 190 740 495 490 1150 125 X ручка LUX* опція     витяжний*           X               опція           опція           опція        опція —

16,96 8-17 ≥82 190 740 495 490 1150 125 X ручка LUX* опція     витяжний*           X              опція           опція           опція        опція —

Panorama
LUX 17

Panorama
LUX ECO 17
Panorama LUX Akubet 17 16,96 8-17 ≥80 190 740 495 490 1150 125  X          ручка LUX*  X         витяжний*          X               опція           опція           опція       опція —

Panorama Round 17 16,96 8-17 ≥80 190 740 495 490 1150 125 X ручка LUX* опція —              опція           опція           опція           — опція

Panorama Round ECO 17 16,96 8-17 ≥82 190 740 495 490 1150 125 X ручка LUX* опція

витяжний*/
обертовий
витяжний*/
обертовий

16,96 8-17 ≥80 190 740 495 490 1150 125 X ручка LUX* X         витяжний*/Panorama Round
Akubet 17 обертовий

— опція
           

опція
          

опція —
               

опція

Lux 16 16,96 8-16 ≥80 200 630 495 490 1150 100 X ручка LUX* —         витяжний*           X опція           опція          опція         опція —

Round 16 16,96 8-16 ≥80 200 630 495 490 1150 100 X ручка LUX* — —              опція           опція          опція — опція

Lux 14 10,27 7-14 ≥75 160 630 495 470 1020 80 — ручка LUX* —        витяжний*           X опція           опція          опція         опція —

Round 14 10,27 7-14 ≥75 160 630 495 470 1020 80 — ручка LUX* —
витяжний*/
обертовий —              опція           опція          опція — опція

Технічні параметри, загальні для всіх продуктів, включені в таблицю:

• тяга в димоході: 12 Па
• діаметр випускного отвору: 160 мм
• додаткове електронне регулювання подачі повітря

Додаткова інформація:

• Регуляція висоти топки на ніжках в межах: 290-450 мм.

• Заслонка подачі повітря дозволяє регулювати його кількість, що подається зовні до камери згорання.

• Теплообмінник: додатковий теплообмінник збільшує поверхню нагрівання приладу та підвищує його 
ефективність.

• Обертові ручки регулятора повітря для горіння встановлюються як стандартні та мають доступ до 

регулювання без необхідності відкривання дверей каміна. Для серії LUX-ліній камінних топок існує
можливість "заховати" їх за дверима.

Технічні параметри

замикання
дверей

Akubet1)

—              опція           опція           опція           — опція

витяжний*/
обертовий



піч 
окремостояча

Lux  
White/Black** 10

10,27 7-14 ≥75 170 750 870 505 870 80 — ручка LUX* — витяжна* X — — —          опція —

Round  
White/Black** 10

10,27 7-14 ≥75 170 750 870 505 870 80 — ручка LUX* — витяжна* — — — — — опція

Perfekt  
White/Black** 10

10,27 7-14 ≥75 170 750 870 505 870 80 — ручка LUX* — витяжна* — — — — — опція

Clasic  
White/Black** 10

10,27 7-14 ≥75 170 750 870 505 870 80 —            чавунна
ручка           

— обертова — — — — —
опція

Retro  
White/Black** 10

10,27 7-14 ≥75 170 750 870 505 870 80 — чавунна
ручка            

— обертова — — — — —
                  опція

CLASSIC-лінія

Panorama 17 16,96 8-17 ≥80 190 740 495 490 1150 125 X ручка LUX* опція витяжна*/
обертова — опція опція опція —             опція

Panorama Akubet 17 16,96 8-17 ≥80 190 740 495 490 1150 125 X ручка LUX* X —             опція опція опція —           опціявитяжна*/
обертова

Perfekt 16 16,96 8-16 ≥80 200 630 495 490 1150 100 X  ручка LUX* — обертова —          опція опція опція —            опція

Elips 16 16,96 8-16 ≥80 200 630 495 490 1150 100 X
чавунна 
ручка — обертова —           опція         опція               опція — —

Clasic 16 16,96 8-16 ≥80 200 630 495 490 1150 100 X
чавунна 
ручка —        обертова —            опція опція             опція —          опція

Retro 16 16,96 8-16 ≥80 200 630 495 490 1150 100 X
чавунна 
ручка —        обертова —            опція опція             опція —          опція

Perfekt 14 10,27 7-14 ≥75 160 630 495 470 1020 80 —
чавунна 
ручка —        обертова —            опція опція             опція —          опція

Elips 14 10,27 7-14 ≥75 160 630 495 470 1020 80 —
чавунна 
ручка

Clasic 14 10,27 7-14 ≥75 160 630 495 470 1020 80 —
чавунна 
ручка

Retro 14 10,27 7-14 ≥75 160 630 495 470 1020 80 —
чавунна 
ручка

Dane techniczne

серія модель
номінальна 
потужність

[kW]

регу-
льована 
потужність

[kW]

ККД
[%]

вага
[kg]

розмір [мм] загальна 
висота  
[мм]

діаметр 
допливу
повітря

[мм]

тепло-
обмінник

скло з
трафарет-

ним 
друком

подвійне 
скло

самоочисне  
скло

  Ш    В    Г IR

замикання
дверей

регуляція
допливу 
повітря

Akubet1)

дистрибю
     тор

акумуля-
ція 
PAS

зволожу-
вач 

повітря

** на замовлення доступний будь який колір по RAL

*  доступна опція фарбування елементу в чорний колір

X  стандартно є в комплекті в даній моделі

—  не може бути для цієї моделі

1)  Akubet: внутрішня футировка камінної топки (30 кг), виготовлена з бетону 
шамотного з підвищеними параметрами, підвищує температуру в камері, що 

дає ефект більш чистого скла та кращий допал димових газів

Технічні параметри, загальні для всіх продуктів, включені в таблицю:

• тяга в димоході: 12 Па
• діаметр випускного отвору: 160 мм
• додаткове електронне регулювання подачі повітря

Додаткова інформація:

• Регуляція висоти топки на ніжках в межах: 290-450 мм.

• Заслонка подачі повітря дозволяє регулювати його кількість, що подається зовні до камери згорання.

• Теплообмінник: додатковий теплообмінник збільшує поверхню нагрівання приладу та підвищує його 
ефективність.

• Обертові ручки регулятора повітря для горіння встановлюються як стандартні та мають доступ до 

регулювання без необхідності відкривання дверей каміна. Для серії LUX-ліній камінних топок існує
можливість "заховати" їх за дверима.

—        обертова —            опція опція             опція —          опція

—        обертова —            опція опція             опція —          опція

—        обертова —            опція опція             опція —          опція
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