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A CLASSICFLAME VILÁGELSŐ AZ ELEKTROMOS

KANDALLÓK TERVEZÉSÉBEN ÉS KIVITELEZÉSÉBEN.

• Az első aki olyan kandallóburkolatot gyártott, amelyeknek-
stílusa a legelterjedtebb bútorzatokhoz illeszkedik, a legjobb 
minőségű keményfából és kézzel választott bútor borításból.

• Az első aki speciális bútorgyártásnál alkalmazott technikával 
késziti kandallóit.

• Az első aki az elektromos tűzhely farönköjébe dinamikus LED 
égőket épített elérve azt, hogy a tűz a lehető legvalóságosabb 
legyen.

•  ClassicFlame kandallók „A legkiválóbb bútorzatok az elektro-
mos kandallók iparában” elismerésben részesült.

MINŐSÉG MINDENEKELŐTT
A ClassicFlame a legszigorúbb gyártási protokollokat alkalmazza:

• A Beérkező Minőségi Ellenőrzés (IQC) az alapanyagok és alka-
trészek ellenőrzése – biztosítja azt, hogy a termék megfelel majd 
használati időtartama során.

• A Gyártás felügyelése és a termékek ellenőrzése az AQL standar-
dok szerint.

• A csomagolás az ISTA standardok alapján - mivel a csomagolás az 
egyetlen olyan tényező amely megóvja az ön termékét a szállítás 
során.

• Európai piacon CE és az Amerikai Egyesült Államok és Kanadai 
piacokon CSA minőségbiztositási igazolással rendelkezik. Sik-
eresen tesztelve és megfelelt az összes UL 2021-es standardnak. A 
CE,CSA és UL 2021 standardok – garantálják a termék minőségét 
és megbízhatóságát.elektromos alkatrészeknek.

Rólunk

Keményfa erősitők

Minőségi bútor dizájn

Az egyetlen Spectrafire 
tehnologiával rendelkező 
kandallók
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Válassza az elektromost.  Eltérően a fa és gázt égető kandallóktól, 
a ClassicFlame elektromos kandallók nem bocsájtanak ki szén-
monoxidot é szén-dioxidot, metánt vagy formaldehidtett, vagyis az 
ártalmas anyagok kibocsátása 0 – külső vagy belső káros kibocsátás 
nincsen.

Az újraértelmezett kandalló.  A ClassicFlame kandallók 
működésükhöz nem igényelnek fa vagy bármilyen 
szénhidrogén anyagok felhasználását. Az energia felhasználása 
100%-os. Az elektromos energia hővé való konvertálása nem 
jár hőveszteséggel. functiona. 

100%-os energia felhasználás. A hő termelés során, az 
összes felhasznált áram hővé alakul.

Az elektromos kandallók technológiájának szintjének 
a magasabbra emelése A ClassicFlame elektromos 
kandallóinak technológiája 2 évvel jár a versenytársai 
előtt. Kötelezettségünk, hogy kandallóinkat, amelyek 
már így is környezetbarátok és energia takarékosak a 
következő szintre emeljük.

Rendkívül alacsony fogyasztás A ClassicFlame kandallók 
által használt LED izzók csupán 11,2W elektromos áramot 
használnak, élettartamuk pedig több mint 750000, 
összehasonlítva a többi vállalat által használt izzókkal amelyek 
120W elektromos áramot használnak és gyakran szorulnak 
cserére ugyanis – nagyjából 2000 (2-3 hónap) az élettartamuk. 
Ez a különbség egy termék élettartamában nagyjából 8.5 év és 
83 nap különbséget jelent.

A zonális fűtés gazdaságos  Csak azt a helyiséget 
fűtik, amelyben tartózkodnak, anélkül hogy 
pénzt és energiát pazarolnának a többi helyiségre.

ZONE 
HEATING
SAVES 
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Megtalálnak:

A hőmérséklet 
vizsgálata

A légmelegítő Indítása/
Leállítása

A csomagolás 
tartóssága 

Állandó hőmérséklet 
és magas páratartalmú 
szoba

A légmelegítő 
élettartama

A motor 
élettartama

A motor Indítása/
Leállítása

A távirányító 
élettartama

Sófúvás

A kapcsoló Indítása/
Leállítása

Hőmérséklet mérő

Elektromos biztonság 
és földelés

Elektromos telje-
sítmény

Zajszínt

A belső alkatrészek 
ellenőrzése

A légmozgás

Technikai minőség 
ellenőrzés

Az élettartam 
vizsgálata

Elektromos 
teljesítmény

A funkciók vizsgálata

Belső vizsgálat

Esztétikai 
ellenőrzés

Vagyunk mi a

1 Szakasz 
Alkatrészek és eszközök tesztelése

2 Szakasz 
A termék tesztelése a gyártás során

3 Szakasz 
Technikai minőség ellenőrzés a végső 

Végtermék

Minőség biztosítás.  Minden egyes alkatrésze a kandalló tűzterének azonosítója van és 
motorizálva van a gyártása során – a kezdeti alapanyagtól egészen a végtermékig. 

Ezért 
Legjobbak

CE, UL és CSA 
igazolványok



 EFU31széria 
ELEKTROMOS TŰZTEREK ( MODELLEK 23", 26", 28” & 33" )

ENERGY EFFICIENT

LED
LIGHTING SYSTEM

 
Láng  

Kombináció

Egyedi125Ú
j

HANGSZÓRÓ 
UTÁNOZZA AZ ÉGŐ FA 
PATTOGÓ HANGJÁTÚ

j

• Az első aki az elektromos tűzhelybe farönkök-
be épített dinamikus LED égőket elérve azt, 
hogy a tűz a lehető legvalóságosabb legyen.
•  Nem igényel szellőztetést
•   Használható fűtési funkció nélkül is
• Elöl üveg lap 
• Gazdaságos LED technológia
• 1600-1900 Watt / 7.3 - 7.9 Amp;
• 220-240 V, 50Hz
• CE, FCC, CSA & UL 2021 Igazolványok

• 125 variáns a láng hatására – SpectraFire 
Plus
• 5 különböző egyedi hatást biztosít a 
lángoknak, amelyek teljes mértékben 
állíthatóak 
•  A lángok villogásának sebességét öt 
különböző szintre való beállítása.
• Távirányitóval működik  
• Digitális hőszabályzó
• Önleállító funkcióval aminek beállítása 
lehetővé teszi, hogy legkevesebb 30 perc 
vagy legtöbb 9 óra működés után a kandalló 
magától leálljon. 

MINDEN IDŐK LEGREALISZTIKUSABB LÁNGJAI

MODELLEK:

26EFU31GRA 
Frontáis méretek: 66cm h x 43.31cm m

28EFU31GRA 
Frontáis méretek: 71.4cm h x 57.3cm m

23EFU31GRA 
Frontáis méretek: 57.4cm h x 49.5cm m

33EFU31GRA 
Frontáis méretek: 84.1cm h x 64.75cm m
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Available  Inserts

TSI-SS-010413

EFU31SZÉRIA
Elektromos tűzterek (MÉRETEK 23", 26", 28” & 33" )

SPECTRAFIRE FÉNYESSÉGE

5 beállítás a fényerősségre ami biztosítja a fényerősség testreszabásának 
lehetőségét a felhasználónak

SPECTRAFIRE SEBESSÉG

A lángok villogásának sebességét 5 különböző szintre való beállítása 

5 különböző egyedi hatást biztosít 
a lángoknak, amelyek teljes 
mértékben állíthatóak (lásd 
képeket)

1. Klasszikus Spectrafire hatás
2. Borostyán kékkel kiemelve
3. Borostyán pirossal és kékkel 

kiemelve
4. Csak borostyán
5. Csak kék

Szkennelje be a kódot a 
lángok megtekintésére

Elkészítettük a legtöbb variánssal rendelkező láng 
hatás technológiát. 

Az új technológia lehetővé teszi a teljes irányítását a 
különféle beállításoknak, ezáltal egyedüli élményt 
biztosítva a felhasználónak. Az új SpectraFire Plus 
technlógia 125 -féle szín és láng hatás variánst nyújt, 
hogy a felhasználó a neki leginkább tetsző láng 
effektust és hangulatot beállíthassa

1 2 3

4 5

SPECTRAFIRE LÁNG

23EFU31GRA 26EFU31GRA

28EFU31GRA 33EFU31GRA



• Beépíthető - falba, kandallókba, bútorokba vagy egyéb 
berendezésekbe

• 125 variáció, színek, sebesség, fényfokozás

• láng hatás égő fával és parázzsal

• gazdaságos LED technológia, csupán 11.2 W-os 
fogyasztás

• a lángok a fűtéstől függetlenül működnek

• nem igényel szellőztetést

• termosztáttal való fűtés

• elöl üveg lap

Beépithető méretek: Szélesség 57.4 cm x  Magasság 49.5 cm

Méretek:  Szélesség 60.6 cm x Magasság 51 cm x Mélység 23.6 cm

Feszültség: 220V, 50 Hz

Áramerősség: 7.27 ~ 7.92 Amps

Fűthető terület: 37 m2

Teljesítmény: 1600 ~ 1900 Watt / 4600 BTU

Hőszabályozó: 17°C – 27°C

Fűtő funkció, Időmérő, Digitális kijelző, Távirányítás

Lángok villogásának beállítása: 125 variáció, színek, sebesség, fényfokozás

Súly: 12.5 kg

Elektromos tűztér 23”
23EFU31GRA

beépíthető tűztér   23”
23EFU31GRA

Méretek: szélesség 60,6 cm x magasság 51 cm
Beépíthető - falba, kandallókba, bútorokba vagy egyéb berendezésekbe

Időmérő, Digitális kijelző, Távirányítás 125 variáció, színek, sebesség, fényfokozás 

Ár 

HANGSZÓRÓ 
UTÁNOZZA AZ ÉGŐ FA 
PATTOGÓ HANGJÁT



• Beépíthető - falba, kandallókba, bútorokba vagy egyéb 
berendezésekbe

• 125 variáció, színek, sebesség, fényfokozás

• láng hatás égő fával és parázzsal

• gazdaságos LED technológia, csupán 11.2 W-os 
fogyasztás

• a lángok a fűtéstől függetlenül működnek

• nem igényel szellőztetést

• termosztáttal való fűtés

• elöl üveg lap

Beépithető méretek: Szélesség 66 cm x  Magasság 43.31 cm

Méretek:  szélesség 68.6 cm x Magasság 44.84 cm x Mélység 24.06 cm

Feszültség: 220V, 50 Hz

Áramerősség: 7.27 ~ 7.92 Amps

Fűthető terület: 37 m2

Teljesítmény: 1600 ~ 1900 Watt / 4600 BTU

Hőszabályozó: 17°C – 27°C

Fűtő funkció, Időmérő, Digitális kijelző, Távirányítás

Lángok villogásának beállítása: 125 variáció, színek, sebesség, fényfokozás

Súly: 13.6 kg

Elektromos tűztér 26”
26EFU31GRA

beépíthető tűztér   26”
26 26EFU31GRA

Méretek: szélesség 66 cm x  magasság 43.31 cm
Beépíthető - falba, kandallókba, bútorokba vagy egyéb berendezésekbe

Időmérő, Digitális kijelző, Távirányítás 125 variáció, színek, sebesség, fényfokozás 

Ár 

HANGSZÓRÓ 
UTÁNOZZA AZ ÉGŐ FA 
PATTOGÓ HANGJÁT



• Beépíthető - falba, kandallókba, bútorokba vagy egyéb 
berendezésekbe

• 125 variáció, színek, sebesség, fényfokozás

• láng hatás égő fával és parázzsal

• gazdaságos LED technológia, csupán 11.2 W-os 
fogyasztás

• a lángok a fűtéstől függetlenül működnek

• nem igényel szellőztetést

• termosztáttal való fűtés

• elöl üveg lap

Beépithető méretek: Szélesség 71.4 cm x  Magasság 57.3 cm

Méretek:  szélesség 74 cm x magasság 58.78 cm x mélység 26.06 cm

Feszültség: 220V, 50 Hz

Áramerősség: 7.27 ~ 7.92 Amps

Fűthető terület: 37 m2

Teljesítmény: 1600 ~ 1900 Watt / 4600 BTU

Hőszabályozó: 17°C – 27°C

Fűtő funkció, Időmérő, Digitális kijelző, Távirányítás

Lángok villogásának beállítása: 125 variáció, színek, sebesség, fényfokozás

Súly: 16.5 kg

Elektromos tűztér 28”
28EFU31GRA

beépíthető tűztér   28”
26 28EFU31GRA

Méretek: szélesség 71.4 cm x  magasság 57.3 cm
Beépíthető - falba, kandallókba, bútorokba vagy egyéb berendezésekbe

Időmérő, Digitális kijelző, Távirányítás 125 variáció, színek, sebesség, fényfokozás 

Ár 

HANGSZÓRÓ 
UTÁNOZZA AZ ÉGŐ FA 
PATTOGÓ HANGJÁT



• Beépíthető - falba, kandallókba, bútorokba vagy egyéb 
berendezésekbe

• 125 variáció, színek, sebesség, fényfokozás

• láng hatás égő fával és parázzsal

• gazdaságos LED technológia, csupán 11.2 W-os 
fogyasztás

• a lángok a fűtéstől függetlenül működnek

• nem igényel szellőztetést

• termosztáttal való fűtés

• elöl üveg lap

Beépithető méretek: Szélesség 84.1 cm x  Magasság 64.75 cm

Méretek:  Szélesség 86.6 cm x Magasság 66.2 cm x Mélység 26.46 cm

Feszültség: 220V, 50 Hz

Áramerősség: 7.27 ~ 7.92 Amps

Fűthető terület: 37 m2

Teljesítmény: 1600 ~ 1900 Watt / 4600 BTU

Hőszabályozó: 17°C – 27°C

Fűtő funkció, Időmérő, Digitális kijelző, Távirányítás

Lángok villogásának beállítása: 125 variáció, színek, sebesség, fényfokozás

Súly: 20.8 kg

Elektromos tűztér 33”
33EFU31GRA

beépíthető tűztér   33”
26 33EFU31GRA
Méretek:  Méretek: szélesség 84.1 cm x  magasság 64.75 cm 

Beépíthető - falba, kandallókba, bútorokba vagy egyéb berendezésekbe

Időmérő, Digitális kijelző, Távirányítás 125 variáció, színek, sebesség, fényfokozás 

Ár 

HANGSZÓRÓ 
UTÁNOZZA AZ ÉGŐ FA 
PATTOGÓ HANGJÁT



Tequesta
18WM40070-C296

Méretek: 101.6 cm x 101.6 cm x 29.2 cm 
Old World Brown szín 18EFU33FGL elektromos tűztérrel

ÁR

A Twin-Star International Brand
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Available  Inserts

TSI-SS-010413

• Öntött fa utánzat felső lap és alap

• Spectrafire ™ láng hatás 2 szín variánsban és 3 fényerő 
beállítással

• Természetes textúrájú rusztikus kőutánzat külső 
burkolat

• Mesterséges rakott kő dekoratív boltív a tűztér körül

• Kézműves kőutánzat, gondosan kiválasztott 
pigmentekkel a természetes kő hatásért

• Teljesen összeszerelve használatra kész jön

18WM40070-C296
Old World Brown szin 

Elektromos tűztérrel 
18EFU33FGL 

Természetes textúra kőből készült külső burkolat Hagyományos stílusban épült

Öntött fa utánzat felső lap és alap

TEQUESTA
18WM40070-C296
Méretek: 101.6 cm x 101.6 cm x 29.2 cm



Newcastle
23DM1864

Méretek: 109 cm x 94 cm x 33.5 cm 
Antique Cherry szin 23EFU31GRA elektromos tűztérrel

3Szinben 
Kapható

ÁR

A Twin-Star International Brand
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Available  Inserts

TSI-SS-010413

• A felső része szegélyezett modellel és kiemelt 
domborulattal 

• Körvonalazott részletek és díszes keret

• Focar incadrat cu textura de ardezie 

• Prémium bútormívesség, kemény fa erősítések fém 
csatlakozókkal 

• Egyszerű és gyors összeszerelés, 20 percre és egy 
csillagfejű csavarhúzóra van szükség

23DM1864-PC82
Antique Cherry szin 

23DM1864-PG116
Antique White szin

23DM1864-PHT163
Embossed Oak  szin

Elektromos tűztérrel 
23EFU31GRA 

Elektromos tűztérrel  
23EFU31GRA

Elektromos tűztérrel  
23EFU31GRA

A kandallót falhoz, vagy sarokrészre lehet elhelyezni Körvonalazott részletek és díszes keret

A felső része szegélyezett modellel és kiemelt domborulattal 

Newcastle
23DM1864 - 3 szinben kapható
Méretek: Falnál: 109 cm x 94 cm x 33.5 cm          
 Sarokban: 109 cm x 94 cm x 65 cm

AL
ON

G

THE WALL

25.5"



ARTESIAN
28WM426-T401

Méretek: 132 cm x 109 cm x 38 cm 
White szin 28EFU31GRA elektromos tűztérrel

ÁR

A Twin-Star International Brand
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Available  Inserts

TSI-SS-010413

• A felső része szegélyezett modellel és kiemelt 
domborulattal

• Faragott peremmel, díszes fatáblákkal amelyek 
kihangsúlyozzák a keretet 

• Prémium bútormívesség, kemény fa erősítések fém 
csatlakozókkal

• Egyszerű és gyors összeszerelés, 20 percre és egy 
csillagfejű csavarhúzóra van szükség 

28WM426-T401
Fehér szin

Elektromos tűztérrel
28EFU31GRA 

ARTESIAN
28WM426-T401
Méretek: 132 cm x 109 cm x 38 cm 

Faragott peremmel, díszes fatáblákkal Prémium bútormívesség, kemény fa erősítések

A felső része szegélyezett modellel és kiemelt domborulattal 



Gossamer
28WM184-T408

Méretek: 140 cm x 109 cm x 45.5 cm
Antique Ivory szin 28EFU31GRA elektromos tűztérrel

ÁR

A Twin-Star International Brand
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Available  Inserts

TSI-SS-010413

• Gyöngy formájú dísz vonalak

• A középső díszítés akantuszlevéllel

• Csatorna szerű díszvonalak az oszlopokon

•Prémium bútormívesség, kemény fa erősítések fém 
csatlakozókkal

• Egyszerű és gyors összeszerelés, 20 percre és egy 
csillagfejű csavarhúzóra van szükség

28WM184-T408
Antique Ivory szin

Elektromos tűztérrel
28EFU31GRA

Gossamer
28WM184-T408
Méretek:  140 cm x 109 cm x 45.5 cm

Gyöngy formájú dísz vonalak Csatorna szerű díszvonalak az oszlopokon

A középső díszítés akantuszlevéllel



Lexington
33WM881-C232

Méretek: 140 cm x 114.5 cm x 43 cm 
Empire Cherry szin  33EFU31GRA elektromos tűztérrel

ÁR

A Twin-Star International Brand
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Available  Inserts

TSI-SS-010413

• A középső díszítés rózsa medalionnal 

• A díszítés kézzel csiszolt, akantuszlevéllel

• Kígyózó kontúr részenként szegéllyel

• A hullámos sarkak kemény fából

• Prémium bútormívesség, kemény fa erősítések fém 
csatlakozókkal

• Egyszerű és gyors összeszerelés, 20 percre és egy 
csillagfejű csavarhúzóra van szükség

33WM881-C232
 Empire Cherry szin

Elektromos tűztérrel
33EFU31GRA

Lexington
33WM881-C232
Méretek: 140 cm x 114.5 cm x 43 cm 

Kígyózó kontúr részenként szegéllyel A hullámos sarkak keményfábol

A középső díszítés rózsa medalionnal 



Astoria
33WM0194-C232

Méretek: 152.5 cm x 114.5 cm x 43 cm
Empire Cherry szin 33EFU31GRA elektromos tűztérrel

ÁR

A Twin-Star International Brand
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Available  Inserts

TSI-SS-010413

• A tetején fekete márvány lap hozzáillő kerettel

• Dísz fém rács

• Aprólékos középső faragott díszítés 

• Díszített fél oszlopok

• Prémium bútormívesség, kemény fa erősítések fém 
csatlakozókkal

• Egyszerű és gyors összeszerelés, 20 percre és egy 
csillagfejű csavarhúzóra van szükség

33WM0194-C232
Empire Cherry szin

Elektromos tűztérrel 
33EFU31GRA

Astoria
33WM0194-C232
Méretek: 152.5 cm x 114.5 cm x 43 cm 

Dísz fém rács Díszített fél oszlopok 

A tetején fekete márvány lap hozzáillő kerettel



Corinth
23DE1447

Méretek: 106,5 cm x 101.5 cm x 40 cm 
Burnished Walnut szin 23EFU31GRA tűztérrel

3 Szinben 
Kapható

Ár 

A Twin-Star International Brand
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Available  Inserts

TSI-SS-010413

• A falhoz és a sarokba lehet elhelyezni

• Egy 47 hüvelyes TV-t is rálehet tenni

• Faragott szegéllyel és akantuszlevél motívumokkal

• Ivelt oszlopokkal 

• Kimagasló alappal

• Vezeték eltakaró és rendező rendszerrel

• Rekesz elektronikus eszközöknek (76 cm x 19 cm x 31 
cm)

• Prémium bútormívesség, kemény fa erősítések fém 
csatlakozókkal

• Egyszerű és gyors összeszerelés, 20 percre és egy 
csillagfejű csavarhúzóra van szükség 

23DE1447-C233 
Vintage Cherry
szin

23DE1447-O107
 Premium Oak
szin

23DE1447-W502 
Burnished Walnut
szin

Elektromos tűztérrel  
23EFU31GRA

Elektromos tűztérrel 
23EFU31GRA

Elektromos tűztérrel 
23EFU31GRA 

Corinth
23DE1447 - 3 szinben kapható
Méretek: Falnál:      106,5 cm x 101.5 cm x 40 cm  
 Sarokban: 106.5 cm x 101.5 cm x 71 cm 

Faragott szegéllyel és akantuszlevél motívumokkal

Rekesz elektronikus eszközöknek

A falhoz és a sarokba lehet elhelyezni

AL
ON

G

THE WALL

30"



Windsor
23DE9047

Méretek: 117.5 cm x 90 cm x 39 cm 
Engineered Oak Espresso szin  23EFU31GRA tűztérrel

2Szinben 
Kapható

Ár 

A Twin-Star International Brand
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Available  Inserts

TSI-SS-010413

• A falhoz és a sarokba lehet elhelyezni

• Egy 53 hüvelyes TV-t is rálehet tenni

• Az elrejtett sarokvasakat 3 -féle képen lehet összeszerelni

• Vezeték eltakaró és rendező rendszerrel

• Középső rekesz elektronikus eszközöknek (67 cm x 22 
cm x 32 cm)

• Jobb és bal oldali felső tárolóhely (18 cm x 22 cm x 32 cm)

• Oldalsó rekeszek (18 cm x 56 cm x 32 cm) 

• Állítható polcok

• Prémium bútormívesség, kemény fa erősítések fém 
csatlakozókkal

• Egyszerű és gyors összeszerelés, 20 percre és egy 
csillagfejű csavarhúzóra van szükség

23DE9047-PE91 
Engineered Oak Espresso
szin

23DE9047-PC81
Engineered Antique Cherry
szin

Elektromos tűztérrel
23EFU31GRA

Elektromos tűztérrel
23EFU31GRA 

Windsor
23DE9047 - 2 szinben kapható
Méretek: Falnál:  117.5 cm x 90 cm x 39 cm  
 Sarokban: 117.5 cm x 90 cm x 74 cm 

Jobb és bal oldali felső tárolóhely

Középső rekesz elektronikus eszközöknek

A falhoz és a sarokba lehet elhelyezni

AL
ON

G

THE WALL

32.75"



La Salle
26MM4995

Méretek: 150 cm x 82.5 cm x 48 cm 
Engineered Oak Espresso szin  26EFU31GRA tűztérrel

2Szinben 
Kapható

Ár 

A Twin-Star International Brand
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Available  Inserts

TSI-SS-010413

• Egy 62 hüvelyes TV-t is rálehet tenni

• Az ajtókba beépített üveg és nikkelezett fogók

• Vezeték eltakaró és rendező rendszerrel

• Középső rekesz elektronikus eszközöknek (77 cm x 18 
cm x 41 cm) 

• Oldalsó rekeszek (31 cm x 68 cm x 38 cm)

• Állítható polcok

• Prémium bútormívesség, kemény fa erősítések fém 
csatlakozókkal

• Egyszerű és gyors összeszerelés, 20 percre és egy 
csillagfejű csavarhúzóra van szükség

26MM4995-PE91
Engineered Oak Espresso 
szin 

26MM4995-NC72
 Engineered Midnight 
Cherry szin

Elektromos tűztérrel 
26EFU31GRA

Elektromos tűztérrel 
26EFU31GRA

La Salle
26MM4995 - 2 szinben kapható
Méretek: 150 cm x 82.5 cm x 48 cm 

Az ajtókba beépített üveg és nikkelezett fogók Prémium bútormívesség 

Középső rekesz elektronikus eszközöknek



Matterhorn
26MM2630-E454

Méretek: 152.4 cm x 83.185 cm x 45.72 cm
Caribbean Mahogany szin  26EFU31GRA tűztérrel

Ár 

A Twin-Star International Brand
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Available  Inserts

TSI-SS-010413

• Egy 165.1 cm TV-t is rá lehet helyezni

• Dekoratív oldalpanelek rusztikus kőutánzat

• Oldalsó tárolórekesz mindkét oldalán

• Egyszerű és gyors összeszerelés egy csillag csavarhúzóval, 
kézikönyv és szerelési útmutató mellékelve

• Caribbean Mahogany szinben

• Vezeték eltakaró és rendező rendszerrel

26MM2630-E454
Caribbean Mahogany 
szin 

Elektromos tűztérrel 
26EFU31GRA

matterhorn
26MM2630-E454
Méretek: 152.4 cm x 83.185 cm x 45.72 cm 

Dekoratív oldalpanelek rusztikus kőutánzat Oldalsó tárolórekesz mindkét oldalán

Egy 165.1 cm TV-t is rá lehet helyezni



www.twinstarhome.com | www.tsicustomerservice.com

Available  Inserts

TSI-SS-010413

           Romania:
www.Classicflame.ro

 Republica Moldova:
www.Classicflame.md

       Magyarország:
www.Classicflame.hu

           България:
www.Classicflame.bg

A legélethűbb elektromos kandallók


