
SCORPIO SCORPIO

The simple, elegant shapes and materials
of the portal bio replace make it perfectly
resembles a traditional replace.

Technical Speci cations
Fuel type biofuel of biological alcohol
Weight (kg) 63,0
Material MDF, painted steel
Width (cm) 110,00
Height (cm) 101,70
Depth (cm) 33,00
TÜV certi cate No
Colour white
Type of bio replace freestanding
Capacity of bio insert (l) 1,80
Glazing No

Features
For bio replace from ZODIAC line limits do not exist, such devices do not require complicated
installation or connection to the chimney, they are easy to install and to use. They can be placed both
in a spacious house or a smaller at. Bio replaces are also an excellent solution for interior design.
The wide range of products enables to use it in the most original ideas.

https://kratki.com/sklep/en/produkt/3712/scorpio
http://www.kratki.com


Technical drawing

 

Standard equipment of bio replace:

- Biofuel container: absorbing insert placed in container provides safety of the bio replace and
eliminates any risk of spillage of fuel, even in case of biocontainer's overturning. Biocontainer is made
of stainless steel. (ATTENTION!! Once the container can be poured up to 50% of its capacity. Larger
amount of liquid may cause pouring it while possible tilting).

- Regulating handle the container.

 

Assembly method:

Standalone, does not require mounting, to place anywhere.

Warranty
Wszystkie produkty dostępne na www.kratki.com są fabrycznie nowe, wolne od wad zycznych i
prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 2 lat gwarancji na
sprawne działanie biokominka od momentu zakupu produktu. Nabywca biokominka zobowiązany
jest do zapoznania się z instrukcją obsługi i montażu.
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Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od
niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstąpienia.

http://kratki.com/sklep/pl/17/formularz-odstapienia
https://kratki.com
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