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Биомасата е възобновяем източник на енергия, тъй като се  
получава от живи организми. Основното предимство на 
биомасата като източник на възобновяема енергия е, че тя 
може да се произвежда почти на всяко място на планетата. 
Устойчивостта на биомасата като източник на енергия се 
постига чрез адекватно управление на този ресурс.

Дървото като източник на енергия се използва от самото начало 
на човешкoто съществуване за отопление и приготвяне на 
храна. Дървесината се счита за неутрален носител на енергия,  
тъй като при използването й се освобождава минимално 
количество СО� - почти същото количество, което се абсорбира 
в процеса на фотосинтеза.

Пелетите са гориво, което се получава от дървесна маса без 
химически добавки, и са абсолютно безопасни за човешкото 
здраве и околната среда. Пелетите имат много висока 
калоричност - до 5.4 kWh/kg, като по този начин се постига 
най-доброто съотношение между цената и ефекта в сравнение  
с други видове гориво.

Да защитим природата 
като използваме възобновяеми енергийни източници!



„Алфа-Плам“ разполага с най-модерни технологии, халета и складове, 
които създават възможност за производство на повече от 180 000 
единици годишно. Съвременните машини на известни европейски и  
световни производители са част от оборудването, което допринася за 
високото качество на продуктите. Заводът заема повече от 70 000 m² и  
в момента ангажира над 1000 постоянни и временни работници и 
служители. Структура на портфолиото на „Алфа-Плам”:

1) Готварски печки, камини и котли  
  на пелети. 
2) Котли на твърдо гориво. 
3) Готварски печки на твърдо  
  гориво. 
4) Печки и камини на твърдо  
  гориво.

5) Готварски печки, камини и  
  вградени камини за етажно  
  отопление. 
6) Електрически и комбинирани  
  готварски печки. 
7) Продукти на газ. 
8) Първокласна марка Calux.

За нас

История

• № 1 в Европа по производство на готварски печки на твърдо гориво.
• В Топ 5 производители на отоплителни уреди в Европа.
• Един от малкото производители, които предлагат 4 вида защита на  
 повърхностите.
• Износ в над 40 страни в света.
• 70% от общите продажби се реализират на чуждите пазари.

Основни факти

„Алфа-Плам” предприема 
стратегическа стъпка - купува 
италианската марка „Calux” и 
цялото й портфолио става част  
от марката „Alfa-Плам”.

2015
„Алфа-Плам” получава  

мажоритарен акционер и  
променя философията на  

бизнеса, производството и 
продажбите си.

2012

Отчетено рекордно 
производство от  
181 766 единици.

2016

Двете предприятия се 
обединяват в едно  

предприятие, наречено  
„МИВ - Метална индустрия Враня“.

1980

Във Враня е създадено 
занаятчийско предприятие 

„Металац“.
1948

Предприятието получава 
сегашното си име “Алфа-Плам”.1990

Близо до „Металац“ са 
положени основите на завода 
за производство на метален 
амбалаж и оборудване „Алфа“.

1962

приготвяне на храна

приложение за 
мобилен телефон

степен на 
ефективност
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Камини и готварски печки 6
Етажно отопление 12

ПЕЛЕТИ



бежов червен черен

Пелетна камина с изчистен дизайн, която се предлага в 
няколко цвята. Идеално решение за отопление на по-малки 
жилищни единици. Чрез прилагане на модерни технологии 
се постига максимален комфорт при употреба.

7 175 70 84,8

8 200 80 84,6

* технически характеристики страна  11

EN 14785
EN 14785
15a-BvG
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Вентилатор за димните газове
Двигател на редуктора
Охлюв
Температурна сонда за 
околната среда
Температурна сонда за 
димните газове
Запалка
Горивна камера
Резервоар за пелети

①
②
③
④

⑤

⑥
⑦
⑧

Предимства
• Седмично програмиране на работата на печката с 5 нива  
 на мощност.
• Дистанционно управление.
• Вграденте предпазни термостати предотвратяват  
 самозапалване на печката.
• Вдухване на топъл въздух в помещението с помощта на 
 вентилатор.

7





8 200 80 84,6

бежов червен черен

Пелетна камина с изчистен дизайн и компактни размери. 
Предлага се в няколко цвята. Идеално решение за отопление 
на по-малки жилищни единици. Проектирана е, за да отговари 
на най-строгите изисквания на европейските стандарти.

ПРОТОТИП

9



8 200 80 86

EN 14785

Многофункционална готварска печка на пелети с изключителен 
дизайн и качество. Отличава се с висока производителност 
в приготвянето на храна и отоплението. Чрез използване на 
съвременни технологични решения се постига максимално 
удобство при употреба.

бял червен антрацитен* технически характеристики страна  11
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технически характеристики

мощност 8 kW 7 kW 8 kW

размери (ШxДxВ) 500 x 490 x 955 mm 500 x 490 x 955 mm 900 x 600 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) - - 330 x 440 x 260 mm

диаметър на димоотводната тръба 80 mm 80 mm 80 mm

консумация на пелети мин/макс 0,82 / 2,03 kg/h 0,82 / 2,03 kg/h 0,64 / 1,98 kg/h

макс. време на работа с пълен резервоар 28 h 28 h 23 h

капацитет на пелетния резервоар 23 kg 23 kg 15 kg

отоплителен обем 200 m³ 175 m³ 200 m³

отоплителна площ 80 m² 70 m² 80 m²

тегло нето/бруто 110 / 128 kg 110 / 128 kg 141 / 163 kg

степен на ефективност 84,6 % 84,8 % 86 %

Камини и 
готварски печки

Предимства
• Двойно стъкло на вратата на фурната с термометър.
• Емайлирана фурна за качествено и равномерно печене.
• Седмично програмиране на работата на печката с 5 нива  
 на мощност.
• Вградените предпазни термостати предотвратяват  
 самозапалване на печката.
• Вдухване на топъл въздух в помещението с помощта на  
 вентилатор.

отвори за димоотвода:    - отгоре,    - отзад,    - отстрани

11



Котел на пелети с модерен дизайн и висока степен 
на ефективност. Чрез прилагане на иновативни 
технологии се постига отлична производителност 
при употреба. Подобреното ниво на автономна 
работа осигурява комфортна отоплителна система.

28 420-700 168-280 92,9

EN 303-5:2012

Предимства
• Котелът е изработен от котелна ламарина, терми- 
 чно изолирана с минерална вълна.
• Подобрената електроника и поддържащите еле- 
 менти позволяват контролиран горивен процес и  
 настройка на работата на котела в зависимост от  
 качеството на пелетите и коминната тяга.
• Възможност за свързване на допълнителен ре- 
 зервоар за пелети със сензора за нивото на  
 пелетите.
• Най-модерен LCD Touch Panel.
• Опция: дистанционно управление чрез SMS съобще- 
 ния и с помощта на приложения за Android и IOS.
• Възможност за загряване на битова вода (в бойлер)  
 и свързване към системата за подово отопление.

* технически характеристики страна  25
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Вентилатор за димните газове
Двигател на редуктора
Охлюв
Запалка
Горивна камера
Температурна сонда за димните газове
Предпазен термостат
Температурна сонда за водата
Турболатори
Котел
Резервоар за пелети

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
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Пелетна камина за етажно отопление с хармонични 
размери и опростен дизайн, подходяща за позицио- 
ниране както в мазета, така и в жилищни помещения. 
Високото ниво на автоматизация и автономна  
работа дава възможност за максимално удобство 
при употреба.14
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23 345-575 138-230 90,2
* технически характеристики страна  25

EN 303-5:2012

Предимства
• Вермикулитната топлоизолация на вратата на горивната камера и  
 допълнителна топлинна изолация на котела повишават степента  
 на използваемост и мощността, която се предава на водата.
• Компонентите, необходими за функционирането на отоплителната  
 система, са фабрично инсталирани в продукта.
• Вградените предпазни термостати предотвратяват прегряване на  
 водата в котела и  самозапалване на печката.
• Системите за почистване допълнително улесняват поддръжката  
 на печката и осигуряват надеждна работа.
• Седмично програмиране на работата на печката с 5 нива на  
 мощност.
• Възможност за загряване на битова вода (в бойлер) и свързване  
 към системата за подово отопление.

Вентилатор за димните газове
Двигател на редуктора
Охлюв
Температурна сонда за околната среда
Температурна сонда за димните газове
Запалка
Горивна камера
Турболатор
Резервоар за пелети
Лопатка за почистване на камерата за 
димни газове

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

15



ПРОТОТИП

35 875 350 92,9

Пелетна камина за етажно отопление с хармонични 
размери и опростен дизайн. Подходяща за пози-
циониране както в мазета, така и в жилищни 
помещения. Чрез прилагане на съвременни техно-
логични решения е създадена възможност за 
максимален комфорт при употреба.

16





Пелетна камина за етажно отопление с изключително 
качество и дизайн. Предлага се  в няколко цвята. Много-
бройните доволни клиенти и множеството награди 
потвърждават качеството и надеждността й. Високата 
степен на автоматизация и автономна работа осигурява 
максимален комфорт при употреба.18



21 315-525 126-210 86,1

18 270-450 108-180 91,4

Предимства
• Компонентите, необходими за функциониране на  
 отоплителната система, са фабрично инсталирани  
 в продукта.
• Вградените предпазни термостати предотвратяват  
 прегряване на водата в котела и самозапалване на  
 печката.
• Системите за почистване допълнително улесняват  
 поддръжата на печката и осигуряват надеждна  
 работа.
• Седмично програмиране на работата на печката с  
 5 нива на мощност и дистанционно управление.
• Възможност за загряване на битова вода (в бойлер)  
 и свързване към системата за подово отопление.

черенчервенбежов* технически характеристики страна  25

EN 14785
EN 14785
15a-BvG
BimSchV Stufe 1/2
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Вентилатор за димните газове
Двигател на редуктора
Охлюв
Температурна сонда за околната среда
Температурна сонда за димните газове
Запалка
Горивна камера
Турболатор
Резервоар за пелети
Лопатка за почистване на камерата за 
димни газове

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

Разширителен съд
Кран за пълнене и празнене
Помпа
Пресостат
Предпазен термостат
Котел
Температурна сонда за водата
Невъзвратен клапан
Обезвъздушаващо гърне
Обезвъздушаващ клапан
Предпазен клапан

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
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15 225-375 90-150 92,1

EN 14785

бежов червен черен* технически характеристики страна  25

Пелетна камина за етажно отопление с изключително 
качество и дизайн. Предлага се в няколко цвята. 
Позволява рентабилна и надеждна отоплителна 
система с висока степен на ефективност. Чрез 
прилагане на модерни технологии се постига 
максимален комфорт при употреба.

21



Пелетна камина за етажно отопление с подобрен 
процес за контрол на горенето. Характеризира се 
с висока степен на ефективност и безопасност. Чрез 
прилагане на иновативни технологии се постига  
отлична производителност при употреба.

НОВО

22



17 255-425 102-170 94

Предимства
• Чугунената врата на горивната камера и подобреното  
 уплътнение допринесят за по-голяма ефективност.
• Предпазна дръжка на вратата на горивната камера.
• Компонентите, необходими за функциониране на отопли- 
 телната система, са фабрично инсталирани в продукта.
• Вградените предпазни термостати предотвратяват пре- 
 гряване на водата в котела и самозапалване на печката.
• Системите за почистване допълнително улесняват  
 поддръжката на печката и осигуряват надеждна работа.
• Седмично програмиране на работата на печката с 5 нива  
 на мощност.
• Дистанционно управление.
• Подобрената електроника и поддържащите елементи  
 позволяват контролиран горивен процес и настройка на  
 работата на печката в зависимост от качеството на пелетите  
 и коминната тяга.
• Най-модерен LCD Touch Panel.
• Опция: дистанционно управление чрез SMS съобщения и  
 използване на приложения за Android и IOS.
• Възможност за загряване на битова вода (в бойлер) и  
 свързване към системата за подово отопление.

бежов бронзов черен* технически характеристики страна  25

EN 14785
15a-BvG
BimSchV Stufe 1/2
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20 500 200 -

бял червен антрацитен

Многофункционална готварска печка на пелети за етажно 
отопление с изключителен дизайн и качество. Чрез прилагане 
на съвременни технологии се постига висока производи- 
телност в отоплението и приготвянето на храна.

ПРОТОТИП

24
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технически характеристики

мощност 28 kW 23 kW 21 kW

размери (ШxДxВ) 979 x 761 x 1400 mm 590 x 642 x 1222 mm 574 x 620 x 1225 mm

диаметър на димоотводната тръба 80 mm 80 mm 80 mm

мощност на лъчистото отопление - - 3 kW

топлинна мощност, предадена на водата 28 kW 23 kW 18 kW

количество вода в котела 74 l 35,5 l 32 l

консумация на пелети мин/макс 1,75 / 6,64 kg/h 1,48 / 5,5 kg/h 1,7 / 5,05 kg/h

макс. време на работа с пълен резервоар 114 h 30 h 26,5 h

капацитет на пелетния резервоар 200 kg 45 kg 45 kg

отоплителен обем 420 - 700 m³ 345 - 575 m³ 315 - 525 m³

отоплителна площ 168 - 280 m² 138 - 230 m² 126 - 210 m²

тегло нето/бруто 310 / 345 kg 230 / 259 kg 196 / 225 kg

степен на ефективност 92,9 % 90,2  % 86,1 %

технически характеристики

мощност 18 kW 15 kW 17 kW

размери (ШxДxВ) 574 x 620 x 1225 mm 520 x 570 x 1010 mm 574 x 568 x 1237 mm

диаметър на димоотводната тръба 80 mm 80 mm 80 mm

мощност на лъчистото отопление 3 kW 2 kW 2 kW

топлинна мощност, предадена на водата 15 kW 13 kW 15 kW

количество вода в котела 32 l 32 l 32 l

консумация на пелети мин/макс 2,03 / 4,53 kg/h 1,2 / 3,5 kg/h 1,3 / 3,7 kg/h

макс. време на работа с пълен резервоар 22 h 21 h 35 h

капацитет на пелетния резервоар 45 kg 25 kg 45 kg

отоплителен обем 270 - 450 m³ 225 - 375 m³ 255 - 425 m³

отоплителна площ 108 - 180 m² 90 - 150 m² 102 - 170 m²

тегло нето/бруто 196 / 225 kg 181 / 223 kg 193 / 222 kg

степен на ефективност 91,4 % 92,1 % 94 %

Етажно 
отопление

отвори за димоотвода:    - отгоре,    - отзад,    - отстрани
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ДЪРВО
Печки и камини 28
Готварски печки  42 
Етажно отопление 52



НОВО

Печка на твърдо гориво, която с дизайна си заслужава специално 
място във Вашия дом. Чрез комбиниране на висококачествени 
материали с усъвършенствана система за горене разработихме 
продукт, който отговаря на изискванията на най-взискателните 
потребители. Функционалността на печката Фиано е допълнително 
подобрена от възможността за избор на изход за димните газове, 
което улеснява монтажа и създава възможност за спестяване на 
пространство в жилищните единици.28



Пе
чк

и 
и 

ка
м

ин
и

Предимства
• Чугунената врата на горивната камера осигурява  
 по-добро уплътнение и контролирано подаване на въздух  
 за горене.
• Горивната камера е изработена от дебела ламарина и  
 покрита с вермикулитни плочи.
• Регулаторът на първичния въздух се намира в долната  
 част на печката.
• Подаването на вторичен въздух осигурява по-ефективно  
 изгаряне.

8 200 80 77,2
* технически характеристики страна  41

EN 13240
BimSchV Stufe 2

29



8 200 80 77,2

EN 13240
BimSchV Stufe 2

Печка на твърдо гориво с елегантен дизайн, която ще Ви 
създаде възможност да се насладите на моментите, прекарани 
у дома. Перфектна комбинация от внимателно подбрани 
материали и цветове. Функционалността на самата печка е 
допълнително подобрена чрез избор на изходи за димните 
газове и подобрена система за горене.

НОВО

бежов червен антрацитен* технически характеристики страна  41
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11 275 110 79,4

EN 13240
BimSchV Stufe 2

Камина на твърдо гориво, която представлява редизайн на 
традиционния модел Рустик и е предназначена за любителите  
на градския стил. С модернистичния външен вид на тази камина 
ще облагородите жизненото и работното си пространство.

* технически характеристики страна  41
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11 275 110 71,4/75,7

EN 13240

Камина на твърдо гориво с традиционен външен вид. 
Произвежда се повече от 35 години и е известна с качеството 
и дълготрайността си. Многобройните доволни потребители 
казват, че поради своето дълголетие тази камина предста-
влява семейна ценност.

* технически характеристики страна  41
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8 200 80 81,5/73,1

EN 13240
BimSchV Stufe 2

Стилна печка на твърдо гориво с първокласно качество. 
Перфектна комбинация от изтънчени естетически елементи с 
възможност за комбиниране с керамика в различни цветове. 
Освен визуални, печката Премиер притежава и голям брой 
функционални предимства, като избор на изход за димните 
газове, просторна горивна камера, подобрена система за 
горене и регулиране на температурата в помещението.

мерано червен* технически характеристики страна  41
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6 150 60 70/81

EN 13240

мерано бежов червен син зелен* технически характеристики страна  41

Печка на твърдо гориво с необичаен дизайн. Излъчва чар  
и облагородява всяко жизнено и работно пространство. С 
възможността за комбиниране с керамика в множество цветове 
се стремим да украсим Вашия дом. Просторната горивна камера  
и стъклената врата на тази печка ще Ви създадат възможност 
да се наслаждавате на дома си и в студените зимни дни.
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* технически характеристики страна  41

11 275 110 73,2/60,2

EN 13229

Вградена камина на твърдо гориво с голяма мощност, която 
се съчетава както с традиционните, така и със съвременните 
среди. Просторната горивна камера и голямата стъклена 
повърхност на вратата на горивната камера позволяват 
видимост на пламъка и перфектна атмосфера.
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* технически характеристики страна  41

4 100 40 84/85

EN 13240

Печка на твърдо гориво с рустичен външен вид и опростен 
дизайн. Предлага се в няколко цвята и е подходяща за 
отопление на помещения с малка площ. Основните 
предимства на печката Вулкан са свързани с лесното 
използване, спестяването на пространство и лесното 
пренасяне.

слонова кост червен кафяв антрацитен
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* технически характеристики страна  41

8 200 80 75,3

EN 13240

Печка на твърдо гориво, която излъчва чар. Уникална 
комбинация от метал и керамика в различни цветове. 
Просторната горивна камера с чугунената врата осигурява 
висока степен на използваемост на горивото. Голямата 
стъклена повърхност на вратата на горивната камера ще Ви 
позволи да се насладите на приятната домашна атмосфера 
и в студените зимни дни.

червен антрацитен
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Печка на твърдо гориво с опростен дизайн, практична за употреба, 
осигурява ефективно отопление на помещения с малки площи.  
С наличността й в множество цветове се стремим да отговорим 
напълно на Вашите желания. Пространството за съхранение на  
дървесина е във вътрешността на печката и по този начин е 
значително подобрена функционалността й.

7 175 70 77,6

6 150 60 55,7/59,3

EN 13240
BimSchV Stufe 2

EN 13240

* технически характеристики страна  41

слонова кост

слонова кост

червен

червен

антрацитен

антрацитен
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технически характеристики

мощност 8 kW 8 kW 11 kW 11 kW 11 kW

размери (ШxДxВ) 624 x 399 x 1015 mm 588 x 443 x 1001 mm 750 x 400 x 800 mm 720 x 440 x 820 mm 720 x 440 x 820 mm

диаметър на димоотводната тръба 150 mm 150 mm 120 mm 120 mm 120 mm

отоплителен обем 200 m³ 200 m³ 275 m³ 275 m³ 275 m³

отоплителна площ 80 m² 80 m² 110 m² 110 m² 110 m²

тегло нето/бруто 97 / 120 kg 97 / 120 kg 110 / 123 kg 124 / 137 kg 125 / 138 kg

степен на ефективност 77,2 % 77,2 % 79,4 % 71,4 / 75,7 % 71,4 / 75,7 %

технически характеристики

мощност 8 kW 8 kW 6 kW 6 kW 11 kW

размери (ШxДxВ) 580 x 534 x 1125 mm 580 x 534 x 1125 mm 470 x 360 x 980 mm 470 x 360 x 980 mm 730 x 426 x 543 mm

диаметър на димоотводната тръба 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 180 mm

отоплителен обем 200 m³ 200 m³ 150 m³ 150 m³ 275 m³

отоплителна площ 80 m² 80 m² 60 m² 60 m² 110 m²

тегло нето/бруто 190 / 220 kg 215 / 245 kg 98 / 112 kg 100 / 114 kg 90 / 106 kg

степен на ефективност 81,5 / 73,1 % 81,5 / 73,1 % 70 / 81 % 70 / 81 % 73,2 / 60,2 %

технически характеристики

мощност 6 kW 7 kW 8 kW 4 kW

размери (ШxДxВ) 455 x 442 x 865 mm 455 x 442 x 865 mm 460 x 440 x 900 mm 340 x 360 x 885 mm

диаметър на димоотводната тръба 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

отоплителен обем 150 m³ 175 m³ 200 m³ 100 m³

отоплителна площ 60 m² 70 m² 80 m² 40 m²

тегло нето/бруто 73 / 85 kg 84 / 96 kg 105 / 122 kg 74,5 / 79,5 kg

степен на ефективност 55,7 / 59,3 % 77,6 % 75,3 % 84 / 85 %

Печки и 
камини

oтвори за димоотвода:    - отгоре,    - отзад,    - отстрани
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Многофункционална готварска печка на твърдо гориво с подобрен 
процес на горене. Ще Ви създаде възможност да се насладите на 
разнообразните вкусове на ястията, приготвени по традиционния 
начин. Стъклото на вратата на горивната камера позволява 
видимост на пламъка и перфектна атмосфера. С опцията за 
инсталиране на керамична отоплителна плоча се стремим да 
задоволим напълно Вашите нужди.

5 125 50 79,3/74,3

5 125 50 79,3/74,3

EN 12815
15a-BvG
BimSchV Stufe 1/2 * технически характеристики страна  51

бял антрацитен

бял антрацитен
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Предимства
• Готвене на цялата повърхност на стоманения плот  
 с използване на експресна нагревателна плоча с  
 дефинирана площ.
• Двойно стъкло на вратата на фурната с вграден термо- 
 метър.
• Горивната камера е облицована с шамотни плочки,  
 акумулиращи топлина и повишаващи температурата,  
 която се излъчва в помещението.
• Лесно регулиране на потока от първичен въздух в  
 горивната камера.
• Подаването на вторичен и третичен въздух в горивната  
 камера позволява по-ефективно изгаряне.

Керамична нагревателна 
плоча  (опционно)
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Мултифункционална готварска печка с изключително качество и 
дизайн. Рядка комбинация от традиционни и съвременни естети-
чески елементи. Осигурява уникален вкус на всяко приготвено ястие. 
Стъклото на вратата на горивната камера позволява пълна видимост 
на пламъка и перфектна атмосфера. С опцията за инсталиране на 
керамична отоплителна плоча се стремим да задоволим напълно 
Вашите нужди.

* технически характеристики страна  51

7 175 70 76,3/77

6 150 60 76,4/79,1

бял

бял

червен

червен

антрацитен

антрацитен

капучино

капучино

EN 12825
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Многофункционална готварска печка на твърдо гориво с отличителен 
дизайн, която ще ви позволи да почувствате удоволствие от приготвя-
нето на храна по традиционния начин. Дългогодишният любим избор 
на нашите клиенти свидетелства за качеството и трайността на този 
продукт.

6 150 60 76/72

6 150 60 74/73

* технически характеристики страна  51
EN 12825

бял кафяв

бял кафяв
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Многофункционална готварска печка на твърдо гориво с изчистен дизайн. 
Позволява отопление и приготвяне на храна по традиционния начин. 
Дълготрайността и качеството са най-големите предимства на този модел.

6 150 60 76/72

6 150 60 74/73

* технически характеристики страна  51
EN 12825

бял кафяв

бял кафяв
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* технически характеристики страна  51

5 125 50 74/77

EN 12825

Готварска печка на твърдо гориво с подобрени функции. 
Налична в различни цветове, подходяща за отопление на 
помещения с малки площи и приготвяне на вкусни ястия по 
традиционния начин.

антрацитенбял де лукс
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* технически характеристики страна  51

5 125 50 70,5/76,5

EN 12825

Готварска печка на твърдо гориво с рустичен външен вид, 
подходяща за отопление на помещения с малки площи 
и приготвяне на храна по традиционния начин. Големият 
капацитет на фурната позволява приготвяне на храна в 
големи съдове.

бял де лукс
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технически характеристики

мощност 5 kW 5 kW 6 kW 7 kW

размери (ШxДxВ) 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

диаметър на димоотводната тръба 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

отоплителен обем 125 m³ 125 m³ 150 m³ 175 m³

отоплителна площ 50 m² 50 m² 60 m² 70 m²

тегло нето/бруто 119 / 140 kg 139 / 161 kg 126,5 / 143,5 kg 147 / 166 kg

степен на ефективност 79,3 / 74,3 % 79,3 / 74,3 % 76,4 / 79,1 % 76,3 / 77 %

технически характеристики

мощност 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW

размери (ШxДxВ) 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

диаметър на димоотводната тръба 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

отоплителен обем 150 m³ 150 m³ 150 m³ 150 m³

отоплителна площ 60 m² 60 m² 60 m² 60 m²

тегло нето/бруто 124,5 / 141,5 kg 149 / 168 kg 124,5 / 141,5 kg 149 / 168 kg

степен на ефективност 74 / 73 % 76 / 72 % 74 / 73 % 76 / 72 %

технически характеристики

мощност 5 kW 5 kW

размери (ШxДxВ) 915 x 565 x 850 mm 965 x 612 x 780 mm

размери на фурната (ШxДxВ) 460 x 485 x 185 mm 550 x 540 x 195 mm

диаметър на димоотводната тръба 120 mm 120 mm

отоплителен обем 125 m³ 125 m³

отоплителна площ 50 m² 50 m²

тегло нето/бруто 105 / 120 kg 100 / 115 kg

степен на ефективност 74 / 77 % 70,5 / 76,5 %

Готварски 
печки

те
хн

ич
ес

ки
 х

ар
ак

те
ри

ст
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и

отвори за димоотвода:    - отгоре,    - отзад,    - отстрани
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НОВО

Котли на твърдо гориво с модерен дизайн, различна 
мощност и хармонични размери. Чрез прилагане на  
иновативни технологии се постига пикова производи-
телност при употреба. Подобрените функции и допълни-
телната изолация осигуряват икономична и комфортна 
отоплителна система.52
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EN 303-5:2013

50 750-1250 300-500 85,8

35 525-875 210-350 85,8

25 375-625 150-250 85,8

40 600-1000 240-400 85,8

* технически характеристики страна 66

53



Предимства
• Добрата термична изолация на  
 котела минимизира загубата на  
 топлина в помещението, където е  
 инсталиран котелът.
• Големият капацитет на горивната  
 камера увеличава времето между  
 две запалвания на печката.
• Вграденият топлообменник, когато  
 е свързан с термичен клапан, слу- 
 жи като термопредпазител срещу  
 прегряване на котела.
• Автоматичен регулатор на възду- 
 ха, с помощта на който чрез темпе- 
 ратурата на водата в котела се  
 регулира неговата мощност.
• Капилярен термометър за изме- 
 рване на температурата на водата  
 в котела.
• В долната част на горивната ка- 
 мера се намира вертикална чугу- 
 нена решетка, която се отваря и  
 служи за запалване на котела.
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25 625 250 -

Вградената камина на твърдо гориво за етажно отопление с 
изчистен дизайн се съчетава перфектно с всяко пространство 
за работа и живот. Голямата стъклена повърхност на вратата 
на горивната камера позволява видимост на пламъка и 
перфектна атмосфера.

ПРОТОТИП
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НОВО

Печка на твърдо гориво за етажно отопление с изключи-
телно качество и дизайн. Представлява комбинация 
от фино обработени качествени материали. Голямата 
стъклена повърхност на вратата на горивната камера 
позволява видимост на пламъка и перфектна атмосфера. 
На разположение е и версия с фурна - за любителите на 
приготвянето на храна по традиционния начин.56



Предимства
• Специална предпазна дръжка на вратата на  
 горивната камера.
• Чрез регулиране на мощността с помощта на  
 специален контролер автоматично се регулира  
 и температурата на водата в котела.
• Чрез регулиране на потока на вторичния въздух  
 с помощта на специален контролер се осигурява  
 по-ефективно изгаряне.
• В стъклото на вратата на фурната е вграден  
 термометър (Paollo F).

20 300-500 120-200 81,6/76,6

19 285-475 114-190 71,9/67,7

EN 13240:2007
* технически характеристики страна  66

бежов

бежов

червен

червен
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* технически характеристики страна  66

14 210-350 84-140 74,5/78,1

EN 13240

Камина на твърдо гориво за етажно отопление с традиционен 
външен вид, отличаваща се с качество и дълготрайност. 
Многобройните доволни потребители казват, че поради своето 
дълголетие тази камина представлява семейна ценност.
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* технически характеристики страна  66 бял антрацитен

20 300-500 120-200 72/74

EN 12815

Печка на твърдо гориво за етажно отопление с опростен  
дизайн, хармонични размери и високо качество. Големият 
капацитет на горивната камера продължава времето между 
две запалвания и допринася за по-голям комфорт при 
използване на продукта.
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Многофункционална готварска печка на твърдо гориво, 
изключителен дизайн и качество. Представлява идеално 
решение за отопление на по-големи жилищни единици 
с възможност за приготвяне на храна по традиционния 
начин. Подобреният дизайн на капака създава възмо-
жност за максимална адаптация към нуждите на 
потребителя.

ПРОТОТИП
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Предимства
• Готвене на цялата повърхност на стоманения плот.
• Двойно стъкло на вратата на фурната с вграден термометър.
• Вграденият термостат и манометър осигуряват допълнителна  
 безопасност на продукта.
• Вграден специален регулатор за настройване на мощността  
 на отоплението и готвенето.
• Чрез регулиране на подаването на първичен, вторичен и трети- 
 чен въздух с помощта на регулатори автоматично се настройва  
 текущата мощност на котела и ефективността на изгарянето.
• Двете позиции на чугунената решетка в горивната камера  
 позволяват регулиране на работата на готварската печка в  
 съответствие с метеорологичните условия.

32 800 320 71,2

кафявбял антрацитенчервен
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* технически характеристики страна  66

27 405-675 162-270 76,9/74,4

EN 12815

Многофункционална готварска печка на твърдо гориво за 
етажно отопление. Отлично решение за икономична ото- 
плителна система в по-големи жилищни единици с възмо-
жност за приготвяне на храна по традиционния начин. С 
инсталирането на допълнителни компоненти се постига 
максимална безопасност при работа.

кафяв

бял

антрацитен

червен
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* технически характеристики страна  66

23 345-575 138-230 74/77

EN 12815

Многофункционална готварска печка на твърдо гориво за 
етажно отопление, осигуряваща икономична отоплителна 
система с възможност за приготвяне на храна по традиционния 
начин. Въз основа на дългогодишния опит в производството 
на този модел са вградени допълнителни компоненти, които 
подобряват оперативната му безопасност и ефективност.

кафяв

бял

антрацитен

червен
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Многофункционална готварска печки на твърдо гориво за етажно 
отопление, осигуряваща икономична и надеждна отоплителна 
система с възможност за приготвяне на храна по традиционния 
начин.

14 210-350 84-140 78,5/77,6

13 195-325 78-130 68,9/70,9

EN 12815
* технически характеристики страна  66

бял кафяв

бял кафяв
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технически характеристики

мощност 25 kW 35 kW 40 kW 50 kW

размери (ШxДxВ) 550 x 945 x 1355 mm 635 x 1000 x 1435 mm 685 x 1000 x 1480 mm 800 x 1000 x 1530 mm

размери на фурната (ШxДxВ) - - - -

диаметър на димоотводната тръба 160 mm 180 mm 180 mm 180 mm

мощност на лъчистото отопление - - - -

топлинна мощност, предадена на водата 25 kW 35 kW 40 kW 50 kW

количество вода в котела 86 l 109 l 131 l 134 l

отоплителен обем 375 - 625 m³ 525 - 875 m³ 600 - 1000 m³ 750 - 1250 m³

отоплителна площ 150 - 250 m² 210 - 350 m² 240 - 400 m² 300 - 500 m²

тегло нето/бруто 258 / 293 kg 342 / 377 kg 362 / 397 kg 380 / 415 kg

степен на ефективност 85,8 % 85,8 % 85,8 % 85,8 %

технически характеристики

мощност 19 kW 20 kW 14 kW 20 kW

размери (ШxДxВ) 580 x 570 x 1050 mm 580 x 570 x 1540 mm 720 x 440 x 820mm 360 x 610 x 850mm

размери на фурната (ШxДxВ) - 278 x 396 x 213 mm - -

диаметър на димоотводната тръба 150 mm 150 mm 120 mm 150 mm

мощност на лъчистото отопление 4 kW 5 kW 7 kW 6 kW 

топлинна мощност, предадена на водата 15 kW 15 kW 7  kW 14 kW 

количество вода в котела 28 l 28 l 11 l 16 l

отоплителен обем 285 - 475 m³ 300 - 500 m³ 210 - 350 m³ 300 - 500 m³

отоплителна площ 114 - 190 m² 120 - 200 m² 84 - 140 m² 120 - 200 m²

тегло нето/бруто 194 / 209 kg 285 / 305 kg 137 / 150 kg 140 / 153 kg

степен на ефективност 71,9 / 67,7 % 81,6 / 76,6 % 74,5 / 78,1 % 72 / 74 %

Етажно 
отопление

отвори за димоотвода:    - отгоре,    - отзад,    - отстрани66



технически характеристики

мощност 27 kW 23 kW 13 kW 14 kW

размери (ШxДxВ) 900 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm 700 x 600 x 850 mm 900 x 600 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm 330 x 440 x 260 mm 460 x 440 x 260 mm

диаметър на димоотводната тръба 150 mm 150 mm 120 mm 120 mm

мощност на лъчистото отопление  7 kW 9 kW 5 kW 6 kW 

топлинна мощност, предадена на водата 20 kW 14 kW 8 kW 8 kW 

количество вода в котела 25 l 14 l 5,5 l 5,5 l

отоплителен обем 405 - 675 m³ 345 - 575 m³ 195 - 325 m³ 210 - 350 m³

отоплителна площ 162 - 270 m² 138 - 230 m² 78 - 130 m² 84 - 140 m²

тегло нето/бруто 195 / 219 kg 170 / 192,5 kg 132 / 152 kg 152,5  / 175 kg

степен на ефективност 76,9 / 74,4 % 74 / 77 % 68,9 / 70,9 % 78,5  / 77,6 %

67





ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	ТОК



70 8025 55 70

бял кафяв* технически характеристики страна  74

220 mm
145 mm
110 mm

• 180 mm

Електрическа готварска печка с функционален дизайн и 
ширина 55 см. Има 4 нагревателни плочи с различни размери 
и конвенционална фурна с голям капацитет. Многобройните 
доволни клиенти потвърждават качеството и дълготрай- 
ността на този продукт.
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* технически характеристики страна  74

Електрическа готварска печка с функционален дизайн и 
ширина 50 см. Разполага с две експресни нагревателни плочи  
и конвенционална фурна. Лесното използване и дълготрай-
ността са най-големите предимства на този модел.

8225 50 60

• 180 mm
• 145 mm

145 mm
180 mm

бял кафяв
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* технически характеристики страна  74

8025 55 70

145 mm
180 mm
180 mm
145 mm

бял кафяв

• 180 mm
145 mm

бял кафяв

145 mm
180 mm

бял

145 mm
180 mm
180 mm
145 mm

бял кафяв

бял

9125 55 70

3800 55 26,4 2500 44

1200 24

8025 50 60

4000 40 -

180 mm

180 mm
145 mm



74

технически характеристики

мощност 8025 W 8225 W 8025 W 8025 W

размери (ШxДxВ) 550 x 600 x 850 mm 500 x 600 x 850 mm 550 x 600 x 850 mm 500 x 600 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) 460 x 475 x 320 mm 400 x 470 x 320 mm 460 x 475 x 320 mm 400 x 470 x 320 mm

капацитет на фурната 70 l 60 l 70 l 60 l

тегло нето/бруто 50 / 62 kg 47 / 58 kg 46 / 58 kg 44 / 53 kg

технически характеристики

мощност 3800 W 1200 W 2500 W

размери (ШxДxВ) 550 x 360 x 380 mm 240 x 320 x 67 mm 436 x 320 x 67 mm

размери на фурната (ШxДxВ) 400 x 300 x 220 mm - -

капацитет на фурната 26,4 l - -

тегло нето/бруто 19 / 21 kg 3 / 3,5 kg 5 / 5,5 kg

технически характеристики

мощност на електрическата част 5125 W -

мощност на газовата част 4000 W 4000 W

размери (ШxДxВ) 550 x 600 x 850 mm 400 x 600 x 850 mm

размери на фурната (ШxДxВ) 460 x 475 x 320 mm -

капацитет на фурната 70 l - 

тегло нето/бруто 48 / 60 kg 21 / 30 kg

Електрически 
и комбинирани 
готварски печки
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26 MAJ - т: +359 (0)73 886 693, +359 (0)73 892 7771
е: mai26@abv.bg

DECA TRADE - т: +359 (0)32 905 380, ф: +359 (0)32 940 961
e: office@decatrade.bg

Техническа  
подръжка
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* Малките вариации по отношение на цветовете и техническите характеристики могат да настъпят в резултат на отпечатването и технически пропуски.  
 Производителят си запазва правото на промяна, без предупреждение, на външността и техническите характеристики на продукта.

На глобалния пазар, каче-
ството се доказва чрез посто-
янно подобряване на всички 
сегменти в дейността на ко- 
мпанията. Изпълнението на  
изискванията на ISO станда-
рта е едно от предусловията 
за участие на европейския 
пазар. Системата за управле- 
ние с качеството на компа- 
нията „Алфа-Плам“ отговаря  
на всички изисквания на ста- 
ндарта SRPS ISO 9001:2008, 
чието последователно при-
лагане означава: високо ниво 
на качество на продуктите и 
услугите, стабилно развитие 
на продукта, по-голямо уча- 
стие на пазара, по-голяма 
печалба и по-лесно изпълне-
ние на работните задачи.

Повечето продукти отговарят на изискванията на следните  
европейски и руски стандарти:

EN 12815 - европейски стандарти за печки на твърдо гориво
EN 13240 - европейски стандарти за пещи на твърдо гориво
EN 14785 - европейски стандарти за печки, пещи и пелетни котли
EN 303-5 - европейски стандарти за котли (бойлери)
BimSch - немски предпазни мерки за отоплителни уреди
15a-BvG - австрийски предпазни мерки за отоплителни уреди
GOST 9817-95 - руски стандарти за печки и пещи на твърдо гориво
EN 60355-1 - европейски стандарти за безопасност на електрически 
уреди-общи изисквания
EN 60335-2-6 - европейски стандарти за безопасност на електрически 
уреди 
EN-55014-1 - европейски стандарти за електромагнитна съвместимост 
EN 60100-3 - европейски стандарти за електромагнитна съвместимост 
GOST 52161.2.6 - руски стандарти за безопасност на електрическите 
уреди 
GOST R 51377-99 - руски стандарти за безопасност на газови уреди

Стандарти



ALFA-PLAM a.d. VRANJE
Radnička 1, 17500 Vranje, Serbia
t: +381 17 423 280, e: sales@alfaplam.rs
www.alfaplam.rs


