
P I ECYK I  NAFTOWE

KATALOG 2016  PL



PIECYK NAFTOWY KSP 229

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

DANE TECHNICZNE KSP 229

Kolor Szary
Ogrzewana kubatura do 85 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 30 (m2)
Moc 2200 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 195 g/h
Autonomia (h) 17 h
Pojemność zbiornika (l) 4,5
Standard bezpieczeństwa CE
Waga 4 kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość 320x460x320
Gwarancja B2B/B2C 24/36 miesięcy

Przenośny piecyk knotowy z 30% regulacją mocy.
Stosowany do pomieszczeń użytkowych innych niż 

bytowych. 

Charakterystyka:
 Prosty i solidny grzejnik
 Częściowa regulacja mocy 30 %
 Precyzyjny palnik
 Wskaźnik poziomu paliwa
 Wyprodukowano w Korei dla Essege Belgia
 Pompka do paliwa (opcja)



PIECYK NAFTOWY 241/241A

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

DANE TECHNICZNE KERO 241/241A
Kolor grafit
Ogrzewana kubatura do 80 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 30 (m2)
Moc 2200 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 187 g/h
Autonomia (h) 16 h
Pojemność zbiornika (l) 3,8
Standard bezpieczeństwa CE
Waga 6,1 kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość 395x354x340
Gwarancja B2B/B2C 24/36 miesięcy

Przenośny piecyk knotowy z pełną regulacją mocy oraz zapłonem elektronicznym. Stosowany 
do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i innych użytkowych.

Charakterystyka:
• Wyjmowany zbiornik
• Wysoka sprawność i wydajność spalania
• Czyste i efektywne ogrzewanie

Wyposażenie:
• Automatyczna blokada zapłonu 
• Knot
• Iskrownik
• Palnik najnowszej generacji
• Czujnik przeciwwstrząsowy 
• Pompka do paliwa (opcja)
• Wskaźnik poziomu paliwa

Zasilanie:
• 4x bateria R14 241A241



PIECYK NAFTOWY 260A

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

Przenośny piecyk knotowy z nie nagrzewającą się płytą górną „Cool Top” oraz bezpiecznikiem 
kontrolującym atmosferę – „Air Sensor”. Stosowany do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych 

i innych użytkowych

DANE TECHNICZNE 260A
Kolor Szary
Ogrzewana kubatura do 100 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 35 (m2)
Moc 2400 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 200 g/h
Autonomia (h) 13 h
Pojemność zbiornika (l) 3,2
Standard bezpieczeństwa NF/CE
Waga 9,2 kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość [mm] 470x310x440
Gwarancja B2B/B2C 24/36 miesięcy

Charakterystyka:
• 10% regulacja mocy piecyka
• Air Sensor - bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Cool Top - nienagrzewająca się płyta górna
• Czyste i efektywne ogrzewanie
• Wyjmowany zbiornik
• Wysoka sprawność i wydajność spalania

Wyposażenie:
• Automatyczna blokada zapłonu
• Knot
• Iskrownik
• Palnik najnowszej generacji
• Czujnik przeciwwstrząsowy
• Wskaźnik poziomu paliwa
• Pompka do paliwa (opcja)

Zasilanie:
• 4x bateria R14

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).



PIECYK NAFTOWY 360A

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

Przenośny piecyk knotowy z nie nagrzewającą się płytą górną „Cool Top” oraz bezpiecznikiem 
kontrolującym atmosferę – „Air Sensor”. Stosowany do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych 

i innych użytkowych

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Charakterystyka:

• 10% regulacja mocy piecyka
• Air Sensor - bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Cool Top - nienagrzewająca się płyta górna
• Wyjmowany zbiornik
• Wysoka sprawność i wydajność spalania

• Czyste i efektywne ogrzewanie

Wyposażenie:
• Automatyczna blokada zapłonu
• Knot
• Iskrownik

• Palnik najnowszej generacji
• Czujnik przeciwwstrząsowy
• Pompka do paliwa (opcja)
• Wskaźnik poziomu paliwa

Zasilanie:
• 4x bateria R14

DANE TECHNICZNE 360A
Kolor Szary
Ogrzewana kubatura do 120 (m3)

Ogrzewana powierzchnia do 45 (m2)
Moc 3000 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 250 g/h

Autonomia (h) 15 h
Pojemność zbiornika (l) 4,6

Standard bezpieczeństwa NF/CE
Waga 11 kg
Wymiary SzerokoscxGłebokoscxWysokosc 470x310x500
Gwarancja B2B/B2C 24/36 miesięcy



PIECYK NAFTOWY RX 300k

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Przenośny piecyk knotowym wyprodukowany w Japonii. Posiada pełną regulację mocy oraz 
kolumnę podwójnego spalania. Stosowany jest do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i 

innych użytkowych.
Charakterystyka:
• Wyjmowany zbiornik
• Wysoka sprawność i wydajność spalania
• Czyste i efektywne ogrzewanie
• Air Sensor - bezpiecznik kontrolujący atmosferę

Wyposażenie:
• Automatyczny zapłon
• Knot
• Żarnik
• Kolumna podwójnego spalania 
• Pompka do paliwa
• Wskaźnik poziomu paliwa
• Czujnik przeciwwstrząsowy

Zasilanie:
• 2x bateria R20

DANE TECHNICZNE RX 300k
Kolor grafit
Ogrzewana kubatura do 120 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 45 (m2)
Moc 3000 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 250 g/h
Autonomia (h) 13,4 h
Pojemność zbiornika (l) 4,2
Standard bezpieczeństwa CE
Waga 9,2 kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość 448x314x525
Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy



PIECYK NAFTOWY RX 2485

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Przenośny piecyk knotowy wyprodukowany w Japonii. Posiada pełną regulację mocy oraz 
komorę podwójnego spalania. Stosowany jest do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i 

innych użytkowych.

Zasilanie:
• 2x bateria R20

DANE TECHNICZNE RX 2485
Kolor grafit
Ogrzewana kubatura do 95 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 32 (m2)
Moc 2400 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 200 g/h
Autonomia (h) 15 h
Pojemność zbiornika (l) 4
Standard bezpieczeństwa CE
Waga 7,3 kg
Wymiary Wysokość x Szerokość x Głębokość 475x452x324
Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy

Charakterystyka:
• Wyjmowany zbiornik
• Wysoka sprawność i wydajność spalania
• Czyste i efektywne ogrzewanie

Wyposażenie:
• Automatyczny zapłon
• Knot
• Żarnik
• Kolumna podwójnego spalania 
• Pompka do paliwa 
• Wskaźnik poziomu paliwa
• Czujnik przeciwwstrząsowy



PIECYK NAFTOWY RX 3085

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Przenośny piecyk knotowy wyprodukowany w Japonii. Posiada pełną regulację mocy oraz 
komorę podwójnego spalania. Stosowany jest do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i 

innych użytkowych.

Zasilanie:
• 2x bateria R20

DANE TECHNICZNE RX 3085
Kolor grafit
Ogrzewana kubatura do 120(m3)
Ogrzewana powierzchnia do 45 (m2)
Moc 3000 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 250 g/h
Autonomia (h) 13 h
Pojemność zbiornika (l) 4
Standard bezpieczeństwa CE
Waga 7,9 kg
Wymiary Wysokość x Szerokość x Głębokość 510x452x324
Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy

Charakterystyka:
• Wyjmowany zbiornik
• Wysoka sprawność i wydajność spalania
• Czyste i efektywne ogrzewanie

Wyposażenie:
• Automatyczny zapłon
• Knot
• Żarnik
• Kolumna podwójnego spalania 
• Pompka do paliwa 
• Wskaźnik poziomu paliwa
• Czujnik przeciwwstrząsowy



PIECYK NAFTOWY KSP 300b

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Przenośny piecyk knotowy z pełną regulacją mocy oraz zapłonem elektrycznym. Stosowany 
do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i innych użytkowych.

DANE TECHNICZNE KSP 300
Kolor Szary
Ogrzewana kubatura do 120 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 44 (m2)
Moc 3000 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 250 g/h
Autonomia (h) 12 h
Pojemność zbiornika (l) 3,8
Standard bezpieczeństwa CE
Waga 10 kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość 495x450x300
Gwarancja B2B/B2C 24/36 miesięcy

Charakterystyka:
• Cool Top - nienagrzewająca się płyta górna
• Air Sensor - bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Wyjmowany zbiornik
• Wysoka sprawność i wydajność spalania
• Czyste i efektywne ogrzewanie
• Płynna regulacja mocy grzania 

Wyposażenie:
• Automatyczna blokada zapłonu
• Knot
• Żarnik
• Palnik najnowszej generacji
• Czujnik przeciwwstrząsowy
• Pompka do paliwa (opcja)
• Wskaźnik poziomu paliwa

Zasilanie:
• 2x bateria R20



PIECYK NAFTOWY SRE 300

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków 
zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie 
oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości frakcji 

aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

DANE TECHNICZNE SRE 300

Moc grzewcza faktyczna (W) 775-3000

Ogrzewana powierzchnia (m2) do 48

Zużycia paliwa (l/24h) 0,08-0,32

Autonomia (godz) 49,4-12,5

Pojemność zbiornika (l) 4,0

Waga (kg) 10,8

Wymiary (cm) 40x41,5x31

Kolor czarny

Standard bezpieczeństwa CE

Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy

Najnowocześniejszy piecyk naftowy sterowany elektronicznie. Nie wymaga dodatkowego 
systemu wentylacyjnego. Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Charakterystyka:
• W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, 
palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
• Palnik sterowany elektronicznie\zapłon elektroniczny
• Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
• Programator 24 godzinny
• Programowanie temperatury
• Programowanie czasu włączenia sie i wyłączenia piecyka
• System zabezpieczający przed ulatnianiem się oparów
• Tryb oszczędny oraz tryb mocy minimalnej
• Funkcje Auto, tryb oszczędny oraz mocy minimalnej

Wyposażenie:
• System ”fuzzy logic”
• Wbudowany wentylator
• Alarm braku paliwa
• Air Sensor – bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• pompka do paliwa (opcja) 



PIECYK NAFTOWY SRE 301

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę 

piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, 
bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE 

Plus o zawartości frakcji aromatycznych max 
0,007g/g (poniżej 0,7%).

Najnowocześniejszy piecyk naftowy sterowany elektronicznie. Nie wymaga dodatkowego 
systemu wentylacyjnego. Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Charakterystyka:
• W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, 
palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
• Palnik sterowany elektronicznie \ zapłon elektroniczny
• Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
• Programowanie temperatury
• Programowanie czasu włączenia się piecyka 
• Najnowocześniejszy system zabezpieczający przed ulatnianiem się 
oparów. Efekt zapachowy przy rozruchu i gaszeniu ograniczony do 
minimum 
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Tryb oszczędny „ECO”
• 3h EXTENSION – innowacyjna funkcja sekwencyjnej pracy piecyka 
podnosząca bezpieczeństwo użytkowania 
• 3 godzinny czas pracy piecyka niewymagający kontroli  
• Program samooczyszczenia „Cleaning”

Wyposażenie:
• System ”fuzzy logic”
• Wbudowany wentylator
• Alarm braku paliwa
• Pompka do paliwa (opcja)
• Air Sensor – bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Wyłącznik bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE SRE 301

Moc grzewcza faktyczna (W) 775-3000

Ogrzewana powierzchnia (m2) do 48

Zużycie paliwa (l/24h) 0,08-0,31

Autonomia (godz) 54,1-14,1

Pojemność zbiornika (l) 4,4

Waga (kg) 8,6

Wymiary (cm) 41,5x35,8x29,9

Kolor Czarny

Standard bezpieczeństwa CE

Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy



PIECYK NAFTOWY SRE3001

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Charakterystyka:
• W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, 
palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
• Palnik sterowany elektronicznie\zapłon elektroniczny
• Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
• Programator 24 godzinny
• Programowanie temperatury
• Programowanie czasu włączenia sie i wyłączenia piecyka
• System zabezpieczający przed ulatnianiem się oparów
• Tryb oszczędny oraz tryb mocy minimalnej
• Funkcje Auto, tryb oszczędny oraz mocy minimalnej

Wyposażenie:
• System ”fuzzy logic”
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Wbudowany wentylator
• Alarm braku paliwa
• Pompka do paliwa 
• Air Sensor – bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Wyłącznik bezpieczeństwa

Najnowocześniejszy piecyk naftowy sterowany elektronicznie. Nie wymaga dodatkowego 
systemu wentylacyjnego. Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

DANE TECHNICZNE SRE 3001

Moc grzewcza faktyczna (W) 775-3000

Ogrzewana powierzchnia (m2) do 48

Zużycia paliwa (l/24h) 0,08-0,32

Autonomia (godz) 49,4-12,5

Pojemność zbiornika (l) 4,0

Waga (kg) 10,8

Wymiary (cm) 40x41,5x31

Kolor czarny

Standard bezpieczeństwa CE

Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy



PIECYK NAFTOWY SRE 4600

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Najnowocześniejszy piecyk naftowy sterowany elektronicznie. Nie wymaga systemu 
wentylacyjnego. Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

DANE TECHNICZNE SRE 4600

Moc grzewcza faktyczna (W) 1080-4600

Ogrzewana powierzchnia (m2) do 70

Zużycia paliwa (l/24h) 0,11-0,49

Autonomia (godz) 64,5-14,5

Pojemność zbiornika (l) 7,1

Waga (kg) 13,6

Wymiary (cm) 45,5x50x31

Kolor czarny

Standard bezpieczeństwa CE

Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy

Charakterystyka:
• W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, 
palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
• Palnik sterowany elektronicznie\zapłon elektroniczny
• Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
• Programator 24 godzinny
• Programowanie temperatury
• Programowanie czasu włączenia sie i wyłączenia piecyka
• System zabezpieczający przed ulatnianiem się oparów
• Tryb oszczędny oraz tryb mocy minimalnej
• Funkcje Auto, tryb oszczędny oraz mocy minimalnej

Wyposażenie:
• System ”fuzzy logic”
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Wbudowany wentylator
• Alarm braku paliwa
• Pompka do paliwa 
• Air Sensor – bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Wyłącznik bezpieczeństwa



PIECYK NAFTOWY 5006CE

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Najnowocześniejszy automatyczny piecyk naftowy sterowany i kontrolowany elektronicznie. 
Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Charakterystyka:
• W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, 
palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
• Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
• Elektroniczny programator czasu (włączenie) i temperatury
• Duża sprawność energetyczna
• Funkcja szybkiego włączenia
• Zakres regulacji temperatury: 12 – 30°C
• Nie nagrzewająca się obudowa

Wyposażenie:
• Termostat elektroniczny 
• Wyświetlacz LCD
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Wbudowany wentylator
• Alarm braku paliwa
• Air Sensor - bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Czujnik przeciwwstrząsowy
• Pompka do paliwa
• Dodatkowa funkcja oszczędności (ECO)

DANE TECHNICZNE 5006CE
Kolor grafit
Ogrzewana kubatura do 120 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 50 (m2)
Moc 800 - 3200 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 67 - 267 g/h
Autonomia (h) 14 - 62 h
Pojemność zbiornika (l) 5
Standard bezpieczeństwa NF/CE
Waga 9,6  kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość 400x310x460
Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy



PIECYK NAFTOWY 5727NF

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

DANE TECHNICZNE 5727NF
Kolor grafit
Ogrzewana kubatura do 120 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 50 (m2)
Moc 800 - 3200 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 67 - 267 g/h
Autonomia (h) 21 - 84 h
Pojemność zbiornika (l) 7,2
Standard bezpieczeństwa NF/CE
Waga 14  kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość 426x442x334
Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy

Najnowocześniejszy automatyczny piecyk naftowy sterowany i kontrolowany elektronicznie. 
Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Wyposażenie:

• Termostat elektroniczny 
• Wyświetlacz LCD
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Wbudowany wentylator
• Alarm braku paliwa
• Air Sensor - bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Czujnik przeciwwstrząsowy
• Pompka do paliwa
• Dodatkowa funkcja oszczędności (ECO)
• Dodatkowy czujnik CO²

Charakterystyka:
• W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, 
palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
• Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
• Elektroniczny programator czasu i temperatury
• Duża sprawność energetyczna
• Funkcja szybkiego włączenia
• Zakres regulacji temperatury: 12 – 30°C
• Nie nagrzewająca się obudowa



PIECYK NAFTOWY 5747NF

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

DANE TECHNICZNE 5747NF
Kolor grafit
Ogrzewana kubatura do 120 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 50 (m2)
Moc 800 - 3200 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 67 - 267 g/h
Autonomia (h) 21 - 84 h
Pojemność zbiornika (l) 7,2
Standard bezpieczeństwa NF/CE
Waga 14  kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość 426x442x334
Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy

Najnowocześniejszy automatyczny piecyk naftowy sterowany i kontrolowany elektronicznie. 
Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Wyposażenie:
• Termostat elektroniczny 
• Wyświetlacz LCD
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Wbudowany wentylator
• Alarm braku paliwa
• Air Sensor - bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Czujnik przeciwwstrząsowy
• Pompka do paliwa
• Dodatkowa funkcja oszczędności (ECO)
• Dodatkowy czujnik CO²
• Timer tygodniowy 
• trójkolorowy wskaźnik stanu pracy pieca

Charakterystyka:
• W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, 
palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
• Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
• Elektroniczny programator czasu i temperatury
• Duża sprawność energetyczna
• Funkcja szybkiego włączenia
• Zakres regulacji temperatury: 12 – 30°C
• Nie nagrzewająca się obudowa



PIECYK NAFTOWY 6003CE

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Najnowocześniejszy automatyczny piecyk naftowy sterowany i kontrolowany elektronicznie. 
Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Wyposażenie:

• Termostat elektroniczny 
• Wyświetlacz LCD
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Wbudowany wentylator
• Alarm braku paliwa
• Air Sensor - bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Czujnik przeciwwstrząsowy
• Pompka do paliwa
• Dodatkowa funkcja oszczędności (ECO)

DANE TECHNICZNE 6003CE
Kolor grafit
Ogrzewana kubatura do 160 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 65 (m2)
Moc 800 - 4000 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 67 - 333 g/h
Autonomia (h) 12 - 62 h
Pojemność zbiornika (l) 5
Standard bezpieczeństwa NF/CE
Waga 10  kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość 430x310x450
Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy

Charakterystyka:
• W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, 
palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
• Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
• Elektroniczny programator czasu (włączenie) i temperatury
• Duża sprawność energetyczna
• Funkcja szybkiego włączenia
• Zakres regulacji temperatury: 12 – 30°C
• Nie nagrzewająca się obudowa



PIECYK NAFTOWY 6007NF

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Najnowocześniejszy automatyczny piecyk naftowy sterowany i kontrolowany elektronicznie. 
Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Wyposażenie:
• Termostat elektroniczny 
• Wyświetlacz LCD
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Wbudowany wentylator
• Alarm braku paliwa
• Air Sensor - bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Czujnik przeciwwstrząsowy
• Pompka do paliwa
• Dodatkowy czujnik CO²
• Dodatkowa funkcja oszczędności (ECO)

DANE TECHNICZNE 6007NF
Kolor grafit
Ogrzewana kubatura do 160 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 65 (m2)
Moc 800 - 4000 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 67 - 333 g/h
Autonomia (h) 12 - 62 h
Pojemność zbiornika (l) 5
Standard bezpieczeństwa NF/CE
Waga 10  kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość 430x310x450
Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy

Charakterystyka:
• W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, 
palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
• Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
• Elektroniczny programator czasu (włączenie) i temperatury
• Duża sprawność energetyczna
• Funkcja szybkiego włączenia
• Zakres regulacji temperatury: 12 – 30°C
• Nie nagrzewająca się obudowa



PIECYK NAFTOWY 7747NF

Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  10.2016

UWAGA! 
Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie 

wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości 
frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

DANE TECHNICZNE 7747NF
Kolor grafit
Ogrzewana kubatura do 180 (m3)
Ogrzewana powierzchnia do 70 (m2)
Moc 1000 - 4650 (W)
Zużycie paliwa (g/h) 83 - 338 g/h
Autonomia (h) 14 - 69 h
Pojemność zbiornika (l) 7,2
Standard bezpieczeństwa NF/CE
Waga 15  kg
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość 426x504x334
Gwarancja B2B/B2C 24/48 miesięcy

Najnowocześniejszy automatyczny piecyk naftowy sterowany i kontrolowany elektronicznie. 
Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Wyposażenie:
• Termostat elektroniczny 
• Wyświetlacz LCD
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Wbudowany wentylator
• Alarm braku paliwa
• Air Sensor - bezpiecznik kontrolujący atmosferę
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Czujnik przeciwwstrząsowy
• Pompka do paliwa
• Dodatkowa funkcja oszczędności (ECO)
• Dodatkowy czujnik CO²
• Timer tygodniowy 

Charakterystyka:
• W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, 
palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
• Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
• Elektroniczny programator czasu i temperatury
• Duża sprawność energetyczna
• Funkcja szybkiego włączenia
• Zakres regulacji temperatury: 12 – 30°C
• Nie nagrzewająca się obudowa


