
Free standing pellet stoves
Wolno stojące ekopiece na pelet K o m f o r t ,  o s z c z ę d n o ś c i  i  e k o l o g i a

C o m f o r t ,  s a v i n g s  a n d  e c o l o g y

KF 4,0 PS
The newest model of our pellet stove range. 
The unique dimensions, basic aesthetics, rear or 
lateral flue and possibility of hanging it using the 
suspension kit make the KF 4,0 PS stove unique in 
its kind. Tough tiny compared to more powerful 
models, it is programmable and can be handled 
like any of other models.

Najnowszy model pieca na pelet w kolekcji Koperfam. 
Kompaktowe gabaryty, prosty design,króciec wylotu dymu 
z tyłu lub z boku (opcjonalnie) oraz możliwość powieszenia 
pieca na ścianie (zestaw do montażu na ścianie dostępny 
w opcji) – te wszystkie rozwiązania sprawiają, że KF 4,0 PS
jest jedyny w swoim rodzaju. Pomimo małego rozmiaru 
z innymi, mocniejszymi piecami, może być programowany 
i obsługiwany jak inne piece na pelet.
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SCARICHI POSTERIORI

A- SCARICO FUMI ø80

   B- SCARICO FUMI LATERALE ø80
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A or B (as option) - Flue diameter 80 mm 
A lub B (opcja) - Średnica króćca wylotu dymu: 80 mm

Rated output power (min - max)
Moc grzewcza (min. – maks.)

Performance (min - max)
Sprawność (min. – maks.)

Reservoir capacity
Pojemność zasobnika na pelet

Pellet consumption (min - max)
Zużycie peletu (min. – maks.)

In compliance to the norm
Zgodność z normą

Value of CO at 13% of O2 (min - max)
Emisja CO przy 13% O2 (min. – maks.)

Weight
Ciężar

Measures (L x D x H)
Wymiary (SZER. x GŁĘB. x WYS.)

1,7 - 4,0

77,5 - 82,5

4,7

0,4 - 1,1 

EN 14785:2006

0,018 - 0,020

40

547 x 265 x 700

[kW]

[%]

[kg]

[kg/h]
[kg/godz.]

[%]

[kg]

[cm]
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A or C (as option) - Flue diameter 80 mm
B - Air inlet diameter 51 mm

A lub C (opcja) - Średnica króćca wylotu dymu: 80 mm 
B - Średnica króćca dolotu powietrza: 51 mm

KF 6,0 PS
Only 23 cm deep. Essential
and small size, its main 
characteristics that don’t 
affect its efficiency and power
indeed. KF 6,0 PS stove is 
standard equipped with rear 
smoke outlet, as an optional 
with side smoke outlet too.

Jego głębokość wynosi zaledwie 23 
cm. Element wyróżniający ten piec –
kompaktowe wymiary – nie wpływają 
na sprawność i moc grzewczą. 
Piec KF 6,0 PS jest standardowo 
wyposażony w króciec wylotu dymu
z tyłu, a w opcji również wylot 
z boku.

Rated output power (min - max)
Moc grzewcza (min. – maks.)

Performance (min - max)
Sprawność (min. – maks.)

Reservoir capacity
Pojemność zasobnika na pelet

Pellet consumption (min - max)
Zużycie peletu (min. – maks.)

In compliance to the norm
Zgodność z normą

Value of CO at 13% of O2 (min - max)
Emisja CO przy 13% O2 (min. – maks.)

Weight
Ciężar

Measures (L x D x H)
Wymiary (SZER. x GŁĘB. x WYS.)

2,95 - 6,00

81,5 - 86,0

12,0

0,69 - 1,52 

EN 14785:2006

0,016 – 0,023

70

630 x 230 x 1030

[kW]

[%]

[kg]

[kg/h]
[kg/godz.]

[%]

[kg]

[cm]
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Partner Handlowy Koperfam / Koperfam Reseller:

KOPERFAM Sp. z o.o. reserves the right to introduce changes of the technical parameters, design, equipment and specification of the offered devices without notice. The data provided in this promotional material have a general informative 
character. Individual agreements on properties, warranty and device specification are defined in the Sales Contract and the Warranty Card. This publication is not an offer. © Copyright KOPERFAM Sp. z o.o. 2013. All rights reserved. This 
publication may not be reproduced, in part or in whole, without the written permission of KOPERFAM Sp. z o.o. Printed in Poland. Ver. KF4060PSENGPL31012014.

Firma KOPERFAM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe
i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 
4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
Cywilnego. Firma KOPERFAM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
© Copyright KOPERFAM Sp. z o.o. 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja nie może być powielana, częściowo lub w całości, bez pisemnej zgody firmy KOPERFAM Sp. z o.o. Ulotkę wydrukowano w Polsce. Wer. KF4060PSENGPL31012014.

Koperfam Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo

Dział Handlowy: tel. 22 494 34 06, e-mail info@koperfam.pl
www.koperfam.pl

Export Sales: phone +48 507 005 711, e-mail export@koperfam.eu
www.kfdesign.eu


