
НОВИЙ 
ТРЕНД

модульний
дизайн

Один камін,
необмежені
можливості...

VARIANT R/L сталь  
– дизайнерський
акумуляційний камін
Навіть з такою річчю, як камін, тепер ви можете 
задовольняти свою уяву та естетичне почуття. Завдяки 
новому дизайну каміна Romotop VARIANT R / L. 
Першочергово ви обираєте кут орієнтації, а далі: верхні 
сегменти, нижні сегменти, додаткову акумуляцію – за вашим 
бажанням.

•  Вибір з 3-х додаткових модулів
•  Простий монтаж без використання будь-яких гвинтів
•  Можливість монтажу елементів акумуляції над топкою
•  Тривале теплове випромінювання
•  Кутові скляні двері для лівої і правої версії
•  Тонкий, елегантний і компактний дизайн
•  Корпус – декоративні пластини з листового металу
•  Інноваційна система димовідведення - DOUBLE SPIN
•  Камера згоряння з чавунною решіткою
•  Всередині камери використовується справжній шамот
•  Параметри первинного і вторинного повітря керуються 

одним регулятором
•  Можливість підключення подачі зовнішнього повітря
•  Висока якість використовуваних матеріалів і першокласна 

майстерність виготовлення
•  Додаткове придбання накопичувальних елементів
•  Відповідає стандартам EN 13 240, DIN +, 15а B-VG,  

Bimsch V1/2
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НОВИЙ 
ТРЕНД

модульний
дизайн

Один камін,
необмежені
можливості...

VARIANT F сталь  
– дизайнерський
акумуляційний камін
Станьте дизайнером вашої вітальні. Завдяки модульній 
системі дизайнерського акумуляційного каміну Romotop 
VARIANT F ви можете створити своє власне тепло. Форма 
і максимальна гнучкість конструкції точно відповідає 
тенденціям сучасної архітектури інтер‘єру.

•  Вибір з 3-х додаткових модулів
•  Простий монтаж без використання будь-яких гвинтів
•  Можливість монтажу елементів акумуляції над топкою
•  Тривале теплове випромінювання
•  Дверцята з прямим склом
•  Тонкий, елегантний і компактний дизайн
•  Корпус – декоративні пластини з листового металу
•  Інноваційна система димовідведення - DOUBLE SPIN
•  Камера згоряння з чавунною решіткою
•  Всередині камери використовується натуральний шамот
•  Параметри первинного і вторинного повітря керуються 

одним регулятором
•  Можливість підключення подачі зовнішнього повітря
•  Висока якість використовуваних матеріалів і першокласна 

майстерність виготовлення
•  Додаткове придбання накопичувальних елементів
•  Відповідає стандартам EN 13 240, DIN +, 15а B-VG,  

Bimsch V1/2

Провідний європейський виробник
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