
Krosnis pirčiai su plieno apdaila
Kūrenama iš priepirčio ar kitos patalpos

P-216 - tai krosnis pirčiai nuo 8 iki 18 m³
Akmenų kiekis - 40 kg 

Kūrenimui naudojamų malkų ilgis iki 60 cm

P-116 - tai krosnis pirčiai nuo 8 iki 18 m³
Akmenų kiekis - 40 kg 

Kūrenimui naudojamų malkų ilgis iki 40 cm

P-120 - tai krosnis pirčiai nuo 16 iki 25 m³
Akmenų kiekis - 50 kg

Kūrenimui naudojamų malkų ilgis iki 40 cm

P-220 - tai krosnis pirčiai nuo 16 iki 25 m³
Akmenų kiekis - 50 kg

Kūrenimui naudojamų malkų ilgis iki 60 cm

Tinkamiausią krosnį pirčiai 
jums padės išsirinkti mūsų 
dielriai ir atstovai.  

Gaminame kokybiškas ir
efektyvias krosnis pirtims

Jos turi atskiras kameras, skirtas dūmų nuvedimui,
todėl ugnis nepasiekia kamino. 

Dėka to jos tampa net 71% efektyvesnės.

SKAMET - GERIAUSIŲ MALKINIŲ
KROSNIŲ PIRTIMS GAMINTOJAS

Krosnis pirčiai su tinklo apdaila
Kūrenama iš priepirčio ar kitos patalpos

Krosnis pirčiai su tinklo apdaila
Kūrenama pirties patalpoje

S-116 - tai krosnis pirčiai nuo 8 iki 18 m³
Akmenų kiekis - 190 kg

Kūrenimui naudojamų malkų ilgis iki 50 cm

S-120 - tai krosnis pirčiai nuo 16 iki 25 m³
Akmenų kiekis - 150 kg

Kūrenimui naudojamų malkų ilgis iki 50 cm
Tai nulemia mažesnius naudojimo 
kaštus, nes reikia mažiau malkų ir pirtis 
įkaista greičiau. P, PS ir PT modelių 
krosnys pirtį įkaitins per 45 - 60 minučių, 
S, SY ir ST - 60 - 90 minučių. Jei prie 
krosnies bus sumontuotas boileris 
priklausomai nuo jo dydžio pirties 
įkaitimo laikas pailgės. Rūpestingai, 
atsižvelgdami į galingumą, rinkitės 
krosnį, jei jis bus per mažas jums reikės 
ilgiau ir intensyviau ją kūrenti. Tai savo 
ruožtu sutrumpins jos tarnavimo laiką.

SKAMET rekomenduoja:
     Jei planuojate pirtyje maudytis iki dviejų valandų, 
rinkitės - P arba PT modelio krosnį.
     Jei planuojate pirtyje maudytis ilgiau nei dvi valandas, 
rinkitės - S, ST arba SY modelio krosnį.
     Jei norite kūrenti krosnį pirtyje - rinkitės modelį, kurio 
žymėjimas prasideda skaičiu - 1 (Р-1**, PS-1**, S-1** arba 
SY-1**).
     Jei norite kūrenti krosnį iš priepirčio ar kitos patalpos, 
rinkitės modelį, kurio žymėjimas prasideda skaičiu - 
2 (P-2**, PS-2**, PT-2**, S-2**, SY-2** arba ST-2**).
    Jei pirtis nuo 8 iki 18 м³ - rinkitės modelį, kurio žymuo 
baigiasi - 16 (P-*16, PT-*16, S-*16, SY-*16 arba ST-*16).
    Jei pirtis nuo 16 до 25 m³ - rinkitės modelį, kurio žymuo 
baigiasi - 20 (P-*20, PT-*20, S-*20, SY-*20 arba ST-*20).
     Skaičiuodami pirties tūrį, įvertinkite: pirties lango ar 
stiklinės sienos plotą, jos sienų sandarumą, ar pirties siena 
yra išorinė pastato siena. Tuomet, apskaičiuojant pirties 
tūrį, išmintinga padidinti faktinį jos tūrį  nuo 1,2 iki 1,5 м³ 
tam, kad teisingai pasirinktumėte jums tinkančią krosnį.
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Krosnis pirčiai su plieno apdaila
Kūrenama pirties patalpoje

Krosnelę gali būti pritaikyta 
pajungti boilerį (kairėje, dešinėje 
arba gale) arba be jo. Pakuros durys 
(230 х 230 mm) gali būti su stiklu 
arba be. Dūmtraukio pajungimas iš 
viršaus (standartinis) arba iš galo. 
Pakuros durys standartiškai varsto-
mos iš  dešinės į kairę, tačiau galima 
užsisakyti ir atidaromas iš kairės į 
dešinę. Kodai užsakymui: nuo Р-116 
iki Р-120.

Krosnelę gali būti pritaikyta 
pajungti boilerį (kairėje, dešinėje 
arba gale) arba be jo. Pakuros 
durys (230 х 230 mm) gali būti su 
stiklu arba be. Dūmtraukio 
pajungimas iš viršaus  (standartinis). 
Pakuros durys standartiškai 
varstomos iš  dešinės į kairę, 
tačiau galima užsisakyti ir atidaro-
mas iš kairės į dešinę. Kodai 
užsakymui: nuo S-116 iki S-120.

Krosnelę gali būti pritaikyta 
pajungti boilerį (kairėje, dešinėje 
arba gale) arba be jo. Pakuros 
durys (230 х 230 mm) gali būti su 
stiklu arba be. Dūmtraukio 
pajungimas iš viršaus (standartinis). 
Pakuros durys standartiškai 
varstomos iš  dešinės į kairę, tačiau 
galima užsisakyti ir atidaromas iš 
kairės į dešinę. Kodai užsakymui: 
nuo Р-216 iki Р-220.

S-216 - tai krosnis pirčiai nuo 8 iki 18 m³
Akmenų kiekis - 190 kg

Kūrenimui naudojamų malkų ilgis iki 70 cm

S-220 - tai krosnis pirčiai nuo 16 iki 25 m³
Akmenų kiekis - 150 kg

Kūrenimui naudojamų malkų ilgis iki 70 cm

Krosnelę gali būti pritaikyta 
pajungti boilerį (kairėje, dešinėje 
arba gale) arba be jo. Pakuros 
durys (230 х 230 mm) gali būti su 
stiklu arba be. Dūmtraukio 
pajungimas iš viršaus (standar-
tinis). Pakuros durys standartiškai 
varstomos iš  dešinės į kairę, 
tačiau galima užsisakyti ir atida-
romas iš kairės į dešinę. Kodai 
užsakymui: nuo S-216 iki S-220.



Boileris karštam vandeniuiKrosnis pirčiai su tinklo apdaila
Kūrenama iš priepirčio ar kitos patalpos

ST-216 GL - tai krosnis pirčiai nuo 8 iki 18 m³
Akmenų kiekis - 190 kg

Kūrenimui naudojamų malkų ilgis iki 70 cm

PS 110 GL - tai tai pirtyje kūrenam krosnis,
skirta pirčiai nuo 5 iki 12 m³

Akmenų kiekis - 20 kg
Kūrenimui naudojamų malkų ilgis iki 35 cm

Atvira vandens talpykla 
aplink dūmtraukį

Tinklas dūmtraukiui

PS 210 GL - tai tai iš priepirčio ar kitos patalpos 
kūrenam krosnis, skirta pirčiai nuo 5 iki 12 m³

Akmenų kiekis - 20 kg
Kūrenimui naudojamų malkų ilgis iki 55 cm

Mažos krosnys pirčiai

ST-220 GL - tai krosnis pirčiai nuo 16 iki 25 m³
Akmenų kiekis - 160 kg

Kūrenimui naudojamų malkų ilgis iki 70 cm

Krosnelę gali būti pritaikyta pajungti 
boilerį (kairėje, dešinėje arba gale) 
arba be jo. Pakuros durys 330 х 330 
mm su stiklu ir nerūdijančio plieno 
rankena. Dūmtraukio pajungimas iš 
viršaus  (standartinis). Pakuros durys 
standartiškai varstomos iš  dešinės į 
kairę, tačiau galima užsisakyti ir 
atidaromas iš kairės į dešinę.
Kodai užsakymui: nuo ST-216 GL iki 
ST-220 GL.

Boilerio talpa nuo 80-150 litrų, skersmuo - 450 mm. 
Juos gaminame ir horizontalius, ir vertikalius iš 3 mm 
juodojo ploeno lakšto arba 2 mm nerūdijančio. Papildomai 
be standartinių gaminių galime pagaminti boilerį pagal 
jūsų užsakymą t. y. pagal brėžinius ar pagal jau turimą 
senąjį. Kodai užsakymui: B-80, B-110, B-130, B-150.

Atvira talpykla vandens pašildymui - kai aplink 
dūmtraukį montuojamas rezervuaras, kuriame 
vanduo šildomas garinimuisi. Vanduo įšyla nuo 
įkaitusio dūmtraukio krosnelės kūrenimo 
metu.  Talpyklos tūris - 25 litrai. Gali būti 
pagaminta iš juodojo arba nerūdijančio plieno. 
Papildomai be standartinių gaminių mes 
galime pagamiti įvairias talpyklas pagal 
užsakymus. 
Kodai užsakymui: nuo BOT-25 iki BOT-25 RV.

Aukštis nuo 250 iki 800 mm, diametras - 
Ø 250 mm. Tinklas dūmtraukiui skirtas 
papildomam šilumos nuvedimui ant 
akmenų.
Papildomai be standartinių gaminių mes 
galime pagaminti įvairios formos tinklus 
dūmtraukiams: kvadratinės arba tokios 
kokios jums reikia.
Kodai užsakymui: nuo V-250 iki V-800.

Šios krosnys skirtos
mažoms: 5-12 m³ ir
mobilioms pirtims.
Dviejų sluoksnių
išorinė apdaila leidžia
sumažinti saugius
atstumus. Kodai užsakymui:
nuo PS-110 GL iki PS-210 GL.

KROSNIŲ PIRTIMS

PIRKĖJAMS


	1V_LT UUS 295x210 bleed 3mm pp veeb
	2V_LT UUS 295x210 bleed 3mm p veeb

