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ASTRO | Futuryzm
Dzięki nowoczesnej, bogatej w przeszklenia stylistyce, seria ASTRO zapewnia świetną ekspozycję 
ognia, nie tylko z przodu ale również z boku, a nawet z tyłu! Linia ASTRO daje również możliwość 
modyfi kacji wyglądu piecyka poprzez wybór podstawy w formie żeliwnej stopy (P) lub praktycznego 
zasobnika na drewno (WB).

ASTRO | nowoczesność

Piece ASTRO zostały skonstruowane 
tak by w procesie spalana drewna 
wykorzystywać powietrze 
doprowadzane w 100% z zewnątrz. 
W ten sposób Dovre tworzy historię 
oferując pierwszy na polskim 
rynku piec wolnostojący z takim 
rozwiązaniem. Efektywność cieplną 
urządzeń poprawiają wykonane 
z vermiculitu wkładki kumulujące 
ciepło. Skuteczny system dopalania 
spalin czyni urządzenie przyjaznym 
środowisku. Zminimalizowana 
została emisja tlenku węgla (mniej 
niż 0,10%), tlenku azotu (poniżej 
200mg/Nm3) oraz węglowodoru 
(mniej niż 120 mg/Nm3).
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ASTRO | obsługa

Obsługa urządzeń serii ASTRO 
nie sprawia kłopotu. Optymalna 
wysokość paleniska pozwala na 
wygodny załadunek drewna (bez 
uciążliwego schylania się), zaś 
dynamicznie działające regulacje 
dopływów powietrza umożliwiają 
idealną kontrolę nad ogniem. 
Kurtyna powietrzna pozwala 
utrzymać szybę w czystości. 
Urządzenie wyposażone jest również 
w praktyczny popielnik.

dovre | ASTRO 3 CB
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1 wyjście dymowewyjście dymowe
(góra lub tył pieca)(góra lub tył pieca)

popielnikpopielnik

doprowadzenie powietrzadoprowadzenie powietrza
do spalania z zewnątrz do spalania z zewnątrz 
(spód lub tył pieca)(spód lub tył pieca)

podwójna półka dymowa - podwójna półka dymowa - 
katalizator - zapewniająca katalizator - zapewniająca 
idealnie, przyjazne środowisku idealnie, przyjazne środowisku 
spalanie (patent Dovre)spalanie (patent Dovre)

falisty rusztfalisty ruszt

uchwyt otwierającyuchwyt otwierający

2

1 4



dovre | ASTRO 3 CB specyfi kacja: 

Nominalna moc 

grzewcza:

Maksymalna moc 

grzewcza:
Paliwo: Długość polana

Szerokość wylotu 

spalin:

8 kW 10 kW suche drewno 

liściaste

33 cm 150 mm

( wewnętrzna )

dovre | ASTRO 3 CB

dovre | ASTRO 3 CB/P dovre | ASTRO 3 CB/WB
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dovre | ASTRO 4 CB specyfi kacja: 

Nominalna moc 

grzewcza:

Maksymalna moc 

grzewcza:
Paliwo: Długość polana

Szerokość wylotu 

spalin:

8 kW 10 kW suche drewno 

liściaste

33 cm 150 mm

( wewnętrzna )

dovre | ASTRO 4 CB/P dovre | ASTRO 4 CB/WB

dovre | ASTRO 4 CB



dovre | ASTRO 2doprowadzenie powietrza 
z zewnątrz dostępne w wersji 
dovre | ASTRO 2/L 

dovre | ASTRO 2/P dovre | ASTRO 2/WB

!

WB

dovre | ASTRO 2 specyfi kacja: 

Nominalna moc 

grzewcza:

Maksymalna moc 

grzewcza:
Paliwo: Długość polana

Szerokość wylotu 

spalin:

7 kW 9 kW suche drewno 

liściaste

33 cm 150 mm

( wewnętrzna )
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Kominki DOVRE Sp.j.
10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 75
tel./fax: 089 533 81 50
tel.: 089 533 87 86
dovre@dovre.com.pl
www.dovre.com.pl

Generalny dystrybutor:

Dovre | Jakość 

Jakość produktów Dovre została potwierdzona przez szereg niezależnych testów oraz tysiące zadowolonych klientów.  
Produkty spełniają rygorystyczne normy dotyczące bezpieczeństwa oraz wydajności okreslone przez niezależne 
laboratoria z Norwegii, Belgii, Niemiec i Szwecji.
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