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Naujieji DEKO kronelės magiškai traukia žvilgsnį. 

Jos rami liepsna sustabdo akimirką ir įneša taip reikalingą pertraukėlę nuo kasdienybės. DEKO kronelės - tai 
namų širdis. Jų saugoma šiluma užtikrina komfortą net ir užgesus liepsnai. Visą tai garantuoja autentiškas ir 
natūralus "Mammutti" muilo akmuo. DEKO krosnelės užtikrina jaukią atmosferą namuose visais metų laikais.

DEKO Uno – patikimas papildomos 
šilumos šaltinis

DEKO Uno - grakšti ir išpuoselėta krosnelė, kurios 
"lengvumas" ir formos puikiai tinka tiek namui tiek ir 
vasarnamiui. 

DEKO Uno krosnelėje malkos dega pastovaus 
intensyvumo liepsna, todėl ji idealiai tinka jaukios 
atmosferos sukūrimui. Krosnelė greitai išskiria šilumą, 
todėl puikiai tinka kaip papildomas šilumos šaltinis, ypač 
kai audros metu dingsta elektra. 

DEKO Due – dar papildomos šilumos

DEKO Due - puikus pasirinkimas, kai norite jaukios atmosferos bei 
liepsnos ar turėti visą naktį šilumos šaltinį. Dvigubas "Mammutti" 
muilo akmens sluoksnis gerai sukaupia ir lėtai atiduoda malonią 
šilumą, taip užtikrindamas namuose komfortą. Visa tai paverčia 
DEKO Due puikiu pasirinkimu moderniems namams.

DEKO Due užtikrina šilumą ir jaukumą audros metu, net ir naktį 
dingus elektrai, taip pat tarnauja kaip papildomas šilumos šaltinis 
šalčiausiu metų laikotarpiu.

DEKO krosnelės pagal 
Jūsų stilių

Nuostabiai suprojektuotos formos su tiesiomis arba lenktomis linijomis puikiai tinka visiems dizaino stiliams. Juodi arba balti 
keramikos paviršiai suderinti su "Mammutti" muilo akmeniu pasiūlo papildomus sprendimus namų dekoravimui.

Pakyla pakelia krosnelę užtikrindama geresnį liepsnos matomumą bei prideda šarmo išvaizdai. Durelių rėmas pabrėžia ugnies vaizdą. ”Muilo 
akmuo yra nesenstanti židinių ir krosnelių medžiaga, kuri puikiai dera prie visų inteterjero stilių.”  Dizaineris Henri Sydänheimo

DEKO Uno DEKO Due S DEKO Due C

“Naujosios DEKO krosnelės 
apjungia aukštos kokybės 
"Mammutti" muilo akmenį ir 
"lengvesnę" išvaizdą nei bet 
kada iki šiol.” Dizaineris 
Henri Sydänheimo 
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Ilgalaikė saugi šiluma

Kruopščiai parinktas "Mammutti" muilo akmuo greitai įsisavina šilumą išilgine talko 
kryptimi ir lėtai ją atiduoda skersine kryptimi. DEKO Due krosnelė su dvigubu muilo 
akmens sluoksniu itin gerai išnaudoja šias savybes. O Jums tai reiškia unikalią, 
ilgalaikią ir malonią šilumą.

DEKO krosnelės yra išlaikiusios švaraus degimo sertifikatą CE 13240. Dėka 
kontroliuojamos degimo galios, degimo temperatūra pakuroje išlieka saugiame lygyje.

























DEKO Uno
Svoris: 341-361 kg 
Aukštis: 1200 mm

DEKO Due S
Svoris: 475-508 kg 
Aukštis: 1200 mm

Dūmtraukis: T600 / Ø 150 mm 
Nominalus galingumas: 6 kW 
Naudingumo koeficientas: 81 %
Šilumos atidavimas: 3-8 kW 

Aksesuarai:

- Pakyla
- Grindų apsauga
- Oro pritekėjimo sklendė

DEKO Due C
Svoris: 442-491 kg 
Aukštis: 1200 mm

Laikas [h]

Deko Uno krosnelės muilo akmens apdaila greitai pradeda 

atiduoti  šilumą aplinkai.

Dėl dvigubo muilo akmens sluoksnio Deko Due krosnelė tolygiai 
paskirsto šilumą ir ją išlaiko net iki 12 valandų nuo kūrenimo 
pabaigos.

Paviršiaus temperatūra

Paviršiaus temperatūra

Krosnelė plieniniu 
paviršiumi
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