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Árjegyzék 
(Bruttó árak Forintban) 

 
 

 

Kandallókazán 
 
 

 

Prometheus 70 kandallókazán oldalra nyíló ajtóval: 271.000,- 
 

Prometheus 70 kandallókazán oldalra nyíló ajtóval, 
az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 297.000,- 

 

Prometheus 70 kandallókazán oldalra nyíló ajtóval, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal: 307.000,- 

 

Prometheus 70 kandallókazán oldalra nyíló ajtóval, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal, az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 333.000,- 

 

 

Prometheus 70 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, oldalra nyíló ajtóval:295.000,- 

Prometheus 70 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, oldalra nyíló ajtóval, 
az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 321.000,- 

 

Prometheus 70 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, oldalra nyíló ajtóval, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal: 331.000,- 

 

Prometheus 70 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, oldalra nyíló ajtóval, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal, az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 357.000,- 
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Prometheus 80 kandallókazán oldalra nyíló ajtóval: 321.000,- 
 

Prometheus 80 kandallókazán oldalra nyíló ajtóval, 
az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 347.000,- 

 

Prometheus 80 kandallókazán oldalra nyíló ajtóval, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal: 357.000,- 

 

Prometheus 80 kandallókazán oldalra nyíló ajtóval, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal, az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 383.000,- 

Prometheus 80 kandallókazán liftes ajtómechanikával: 361.000,- 

Prometheus 80 kandallókazán liftes ajtómechanikával, 
az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 387.000,- 

 

Prometheus 80 kandallókazán liftes ajtómechanikával, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal: 397.000,- 

 

Prometheus 80 kandallókazán liftes ajtómechanikával, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal, az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 423.000,- 

 

 

Prometheus 80 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, oldalra nyíló ajtóval:345.000,- 

Prometheus 80 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, oldalra nyíló ajtóval, 
az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 371.000,- 

 

Prometheus 80 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, oldalra nyíló ajtóval, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal: 381.000,- 

 

Prometheus 80 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, oldalra nyíló ajtóval, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal, az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 407.000,- 

 
 

 
Prometheus 80 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, liftes ajtómechanikával: 

385.000,- 
 

Prometheus 80 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, liftes ajtómechanikával, 
az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 411.000,- 

 

Prometheus 80 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, liftes ajtómechanikával, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal: 421.000,- 

 

Prometheus 80 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, liftes ajtómechanikával, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal, az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 447.000,- 
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Prometheus 90 kandallókazán liftes ajtómechanikával: 397.000,- 
 

Prometheus 90 kandallókazán liftes ajtómechanikával, 
az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 425.000,- 

 

Prometheus 90 kandallókazán liftes ajtómechanikával, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal: 436.000,- 

 

Prometheus 90 kandallókazán liftes ajtómechanikával, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal, az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 463.000,- 

 
 

 
Prometheus 90 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, liftes ajtómechanikával: 

423.000,- 
 

Prometheus 90 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, liftes ajtómechanikával, 
az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 451.000,- 

 

Prometheus 90 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, liftes ajtómechanikával, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal: 462.000,- 

 

Prometheus 90 kandallókazán biztonsági hűtőkörrel, liftes ajtómechanikával, 
hőszigeteléssel, lemezburkolattal, az ajtón sárgaréz vagy inox díszkerettel: 489.000,- 

 

 
 
 
 
 

Az árak bruttó fogyasztói árak forintban feltüntetve. 


