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SPARTHERM – UGNIAKURŲ GAMINTOJAS

SPARTHERM gamina inovatyvius židinio ugniakurus. Sprendimai atitinka aukščiausius židinių gamybos  

standartus, gaminiai aukščiausios kokybės ir ilgaamžiai. Mūsų kokybės filosofija lyg gija tęsiasi per  

visą gamybos procesą: 

nuo dizaino koncepcijos, produkto vystymo, bandymų, pagaminimo, pristatymo klientui ir aptarnavimo – visur seka ta pati mintis.

SPARTHERM yra lyderiaujanti židinio ugniakurų, krosnelių ir įdėklų gamintoja Europoje. Per 25 kompanijos gyvavimo metus drabuotojai įgijo aukštą kvalifikaciją.  

Kiekvienas darbuotojas yra pasiryžęs būti geriausias savo srityje, tačiau tuo pačiu visi jie siekia bendro tikslo – puikia produkcija patenkinti klientus.

Kiekvienais metais dvejose gamyklose Spartherm  pagamina per 50,000 aukščiausios rūšies ugniakurų. Gamyklų plotas – 25,000 m2, ugniakurų gamybai naudojami 

modernūs įrenginiai ir efektyvūs gamybos procesai.

Pagal individualius užsakymus SPARTHERM gamina dekoracijas – klientų svajonės virsta realybe mūsų gamyklose – pagamintas užsakymas idealiai atitinka užsakovo 

norus.

Kokia SPARTHERM sėkmės paslaptis? 

Puikūs inžineriniai sprendimai ir aukšta kokybė, suderinti su stilingu dizainu bei nuolat diegiamomis degimo technologijų naujienomis.

Pasitikėkite lyderiais!
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SPARTHERM FEUERUNGSTECHNIK GMBH – THE FIRE COMPANY
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Mūsų gamyklos įsikūrusios dviejose vietose. SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH yra viena iš didžiausių židinių ugniakurų, įdėklų ir krosnelų gamintojų Europoje

Mūsų gamybos linijos  yra Melle, Vokietijoje ir Strzelce Krajenskie, Lenkijoje: modernūs 

įrengimai, efektyvūs gamybos būdai ir aukšta kokybė.



Varia 2L-100h

  Šiuolaikiškas dizainas: durelių jungiamųjų dalių nesimato, todėl gerai matoma deganti ugnis

 Platus ugniakurų ir įdėklų pasirinkimas

 Pagrindiniai krosnelių durelių, įdėklų, krosnelių ir aksesuarų modeliai

 Labai aukštas efektyvumas, siekiantis virš 80%

  Priežiūros nereikalaujantys, karščiui atsparūs rutuliniai ir slystantieji guoliai

 Jokių srieginių dalių, kurios įtakotų nutekėjimą

 Visi ugniakurai turi jungtį orui iš kitos patalpos tiekti

 Reguliuojamas oro padavimas ir degimas

SPARTHERM UGNIAKURAI IR KROSNELĖS – VISUOMET TEISINGAS PASIRINKIMAS

 ŽIDINIO UGNIAKURAI
 pakeliamomis durelėmis

• Kojelės
 - reguliuojamo aukščio
 -  reguliuojamos apatinės 

plokštelės
 - stabilumui išlaikyti

•  Degimo kameros apsauginė  
danga eboris 1300

 -  aukštos kokybės ugniai atsparus  
eboris 1300 šamotas

  -  tvirtumas, atsparumas smūgiams
  - dramblio kaulo arba antracito spalvos
 - Vermikulitas
  - izoliuojantis
  - žema emisija
  - aukštas atsparumas karščiui
  - ilgalaikis plytų poveikis
  - gražus ugnies degimas
 - eboris 1300 Fusion
  - eboris 1300 ir vermikulito kombinacija

•  Pasukama jungiamoji mova 
paprastesniam prijungimui prie 
dūmtraukio

Degimo oras kameroje 
užtikrina mažą taršą ir 
efektyvų degimą

Matomi gaubto kraštai, dažyti juoda 
emalio spalva, tinka prie tokios pačios 
durelių apdailos spalvos.

• Svorio velenas
 - pasiekiamas per pakurą 

(per tikrinimo angą)

• Stiklo kampinė sritis
 - tinkamai suprojektuota, tvirta 

technologija
 - dviejų dalių paprastam stiklų valymui

• Keraminis stiklas
 -atsparus aukštai temperatūrai
 - pagamintas rinkos lyderio SCHOTT
 - viengubas, dvigubas ir trigubas stiklas
 -  vientisas arba iš kelių dalių sudarytas 

stiklas
 -  dalinai padengtas infraraudonųjų spindu-

lių danga aukštesniam efektyvumui
 - LINEAR modeliai: stikliniai kraštai
 -  PRESTIGE modeliai: netonuoti kraštai su 

plieniniu rėmu.

• Stiklo nupūtimas
 - įkaitintas degimo oras
 - leidžia stiklui ilgiau išlikti švaresniam
 - neribotas ugnies vaizdas

• Pelenų grotelių dvi versijos:
 - įprastos grotelės: nesudėtingas išėmimas
  easy to remove
 -  pasvirusios grotelės: pagamintos iš aukštos 

kokybės ketaus liejinio – paprastas valymas ir 
priežiūra

• Valdymo svirtis
 - degimui tiekiamam orui reguliuoti;
 - „teleskopo“ principo mechaninė versija
  - elegantiškas dizainas
  - funkcionalumas (patogi rankena)
  -  naudojimui nereikalingi jokie papildomi 

įrankiai

- „Šaltos rankos“ metodas:
 - durelės atidaromos su specialiu įrankiu;
 -  valdymo svirtis yra „nematoma“ dėl 

lygaus paviršiaus
 - patogu ir nepastebima

• Rankena
 -  elegantiška, nesen-

stančio nerūdijančio 
plieno rankena

• Durelių tipai
 - LINEAR 3S/4S:
  -  stiklo kraštai tonuoti, stiklas 

montuojamas ant durelių rėmo;
  -  stiklas tonuotas skirtingais pločiais 

(priklausomai nuo modelio), nuo 16 
iki 37 mm;

  -  paviršiaus pasirinktis (žr. dešinėje)
 - PRESTIGE:
  -  netonuotas stiklas su plieniniu rėmu

• Durelės
 -  Švelnus durų užsidarymo mech-

anizmas (Soft Close) patentuotas 
Europoje

 -  Durelių profilis apsaugotas nuo 
deformacijų– sandaresnė ir 
ilgaamžiškesnė konstrukcija

 -  automatinis prisispaudimas prie rėmo

• Aksesuarai optimaliam degimui
 - S valdiklio pasirinkimas
 -  valdiklis tinka daugeliui standartinių 

modelių

•  Keletas papildymų priedų, prijungiamų prie 
dūmtraukių iš viršaus

 - vandens šilumokaitis;
 - akumuliacinės sistemos;
 - konvekcijos oro šilumokaitis
 -  plokščia išmetamųjų dujų jungtis (pasukama jungtis)
 - elektrostatinis filtras
 - dūmų ištraukimo kontrolė
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• Patikrinimo anga
 - viduje, už šamotinių plytų
 - techniniams darbams atlikti
 - Europoje patentuota
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Varia AS-4S-2

 Durelių užfiksavimas atveriamiems modeliams, kai norima papildyti kuru;

 Daugelis modelių išbandyti hermetiškose patalpose;

 Patogus oro tiekimo degimui ir dūmtraukio pajungimas;

  Sudėtingas paduodamo oro judėjimas ir jo pašildymas leidžia išlikti stiklui švariam

 Nėra nutekėjimo net kai yra nelygus paviršius 

  Eboris karščiui atsparios plytos gaminamos įmonės gamykloje.  

Plytas galima užsakyti su tamsiu atspalviu;

 Ugniakurai atitinka griežčiausius Europos standartus;

 Ugniakurai gali būti pagaminti pagal kliento pageidavimus;

 Greitas, patikimas gamybos/pristatymo terminas 

 ŽIDINO UGNIAKURAI
 Atveriamomis durelėmis

• Durelių priekinė dalis ir rėmai:

 • Didelis durelių rėmų pasirinkimas:

 S –  Standartas

 LE –  Luxury Elegance

 LEM –  Luxury Elegance (matinis) 

 LA –  Luxury Avantgarde

 LAM –  Luxury Avantgarde (matinis)

 E –  Elegance

 EM –  Elegance (matinis)

 A –  Avantgarde

 AM –  Avantgarde (matinis)

 VAG –  poliruotas nerūdijantis plienas

• Reguliavimo svirtis
 -  Oro padavimui reguliuoti yra du būdai:
  - „ teleskopinė“ mechanizmo  

sistema
  - „šaltos rankos“ versija

• Prijungimai
 -  Visiems įrenginiams galima atvesti orą 

degimui iš kitos patalpos;
 -  Galima prijungti daugiau valdymo 

įrenginių

• Kojelės
 -  reguliuojamo aukščio;
 -  „plaukiojančios“ apatinės 

plokštelės stabilumui išlaikyti

• Degimo kameros danga
 - Eboris 1300
  -  aukštos kokybės ugniai atstaprus 

molis
  - tvirtas, atsparus smūgiams
  -  dramblio kaulo arba antracito 

spalvos
 - Vermikulitas
  - izloliuojantis
  - žema emisija
  - didelis atsparumas karščiu
  - plytų efektas
  - gražus liepsnos vaizdas
 - eboris 1300 Fusion
  - boris 1300 ir vermikulito

• Degimo kamera
 -  papildomai tiekiamas oras degimo 

kameroje užtikrina žemą CO2 
emisiją ir efektyvų degimą

• „Protingas“ uždarymas
 - prisitaikanti uždarymo sistema
 -  nauja, „protinga“ uždarymo 

sistema su ilgaamže prisispaudimo 
technologija

 -  uždarymo mechanizmas prie 
durelių

 -  ilgalaikis, patikimas prispaudimas
 -  veikia net ir tuomet, kai neišvengia-

mai susidėvi prispaudimo tarpinė

• Apkaustai
 -  kampuoti plieniniai apkaustai LINEAR serijos 

ugniakurams
 - vientisi apkaustai
 - pagal užsakymą pagaminti apkaustai

• Aksesuarai patalpų šildymui karštu oru:
 - S-Thermatik
 - S-Vent
 - Sesam
 - S-Kamatik ir kiti

Platus tvirtų, kokybiškų medžiagų 
panaudojimas ilgalaikiam naudojimui

• Jungiamoji mova
 - dviejų dalių
 - reguliuojama
 -  reguliuojama prijungimo prie dūmtraukio kryptis

• Papildomas kaupiklis
 -  tinkamas Eboris Akku šilumos kaupimo 

elementams
 -  taip pat galimas su pakeliamų durelių 

modeliai
 -  nuimamas kaupimo elementas, kuriame 

telpa iki 280 kg šilumos kaupimo 
medžiagos

 - idžiausiai šildymo galiai

• Keraminis stiklas
 - atsparus karščiui
 - pagamintas rinkos lyderio SCHOTT
 - viengubas, dvigubas arba trigubas
 - vientisas arba kelių dalių
 -  dalinai dengtas infraraudonųjų spindulių danga 

didesniam efektyvumui
 - LINEAR modeliai: stikliniai kraštai tonuoti
 -  PRESTIGE modeliai: netonuoti kraštai su plieniniu 

rėmu
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UGNIAKURŲ PASIRINKIMAS
Standartiniai modeliai

Tiesus Lenktas | 
Prizminis

L formos –  
tiesus arba lenktas

U forma Du fasadai

Atsižvelgiant į techninį sudėtingumą, mūsų ugniakurai  gali būti pagaminti 
pageidaujamo dydžio ar su norima apdaila.

SPARTHERM  gamina ir apdailas. 

Mūsų klientų svajonės virsta realybe – pagamintas užsakymas idealiai 
atitinka užsakovo norus.
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SPARTHERM siūlo pirkėjams 1.590 skirtingų modelių ugniakurus – toks pasirinkimas rinkoje yra unikalus.  
Mūsų ugniakurų modeliai skirstomi pagal stiklo formą.

Tiesus stiklas

• Įvairūs aukščiai ir pločiai

• Įvairus durų pasirinkimas

• Pakeliamos ir atveriamos durelės

• Tonuoti ir įrėminti stiklai

• Karščiui atsparių plytų pasirinkimas:

 - Eboris 1300

 - Vermikulitas

 - Eboris 1300 Fusion

• Kai kurie modeliai su šilumokaičiu

• Nominali galia: 5.0 – 15 kW

• Efektyvumas: > 80%

• Svoris: 155-430 kg

Lenktas ar prizminis stiklas

•  įvairūs aukščiai ir pločiai

•  įvairaus kampo išlenkimai

•  įvairių durelių pasirinkima

• pakeliamos ir atveriamos durelės

• tonuoti ir įrėminti stiklai

• Karščiui atsparių plytų pasirinkimas:

 - Eboris 1300

 - Vermikulitas

• Nominali galia: 7.0-11.0 kW

• Efektyvumas: > 80%

• Svoris: 155 - 430 kg

L formos stiklas

• Durelės atsidaro į kairę arba dešinę pusę

• įvairūs aukščiai ir pločiai

• įvairių durelių pasirinkimas

• pakeliamos ir atveriamos durelės

•  pakeliamas dureles valymo metu galima 

atverti

• tonuoti ir įrėminti stiklai

• Galimybė užsisakyti apdailos rėmą

• Karščiui atsparių plytų pasirinkimas:

 - Eboris 1300

 - Vermiculite

 - Eboris 1300 Fusion

• Nominali galia: 7.0 - 12.0 kW

• Efektyvumas: > 80%

• Svoris: 155 - 430 kg

U formos stiklas

• įvairūs aukščiai ir pločiai

• įvairūs šoninių stiklų ilgiai

•  vientisas arba iš kelių dalių sudarytas stiklas

• pakeliamos durelės

•  priekinis stiklas valymo metu iš dalies lieka 

vietoje

• įvairių durelių pasirinkimas

• tonuoti ir įrėminti stiklai

• Karščiui atsparių plytų pasirinkimas:

 - Eboris 1300

 - Vermikulitas

• Nominali galia: 8.0 - 13.0 kW

• Efektyvumas: > 80%

• Svoris: 220 - 464 kg

Du fasadai

• įvairūs aukščiai ir pločiai

• įvairių durelių pasirinkimas

• pakeliamos ir atveriamos durelės

• tonuoti ir įrėminti stiklai

• Karščiui atsparių plytų pasirinkimas:

 - Eboris 1300

 - Vermikulitas

 - Eboris 1300 Fusion

• Nominali galia: 6.0-11.0 kW

• Efektyvumas: > 78% - > 80%

• Svoris: 95 - 430 kg

 DIZAINAS PAGAL UŽSAKYMĄ

Speedy  bazinis modelis   |  Gigant  specialus dizainas

Detalesnę informaciją apie prekes ir visą gaminių gamą rasite tinklapyje  
www.spartherm.com



S-Thermatik Pro
Profesionalus degimo valdiklis 
su daug funkcijų

-  Tikslus pirminio ir antrinio oro reguliavimas degimo 
metu optimaliam degimui užtikrinti

-  Degimo valdiklio veikimas gali būti patikrintas bet 
kuriuo metu per oro reguliavimo svirtį

-  Jei sutrinka elektros energijos tiekimas, degimas 
ugniakure gali būti reguliuojamas rankiniu būdu

1) VAG- nerūdyjančio plieno poliruotas korpusas
2) VAG- nerūdyjančio plieno poliruotas, lenktas korpusas

S-USI
Žemo slėgio perjungimo sąsaja
Apsaugos įrenginys ventili-
acinių sistemų sutrikimams 
stebėti

-  Vieningos sistemos kontrolė, kai patalpoje tuo pačiu 
metu veikia ventiliacinė sistema ir tiekiamas oras 
ugniakuro/krosnelės degimui

-  Išbandyta DIBt – Vokietijos statybinių technologijų 
institute

-  Naudojamas tik SPARTHERM židiniams. S-USI netinka 
atviriems židiniais

S-Thermatik Global
Universalus degimo valdiklis, 
tinkantis bet kuriam židiniu

-  degimo valdiklis su automatizuota oro tiekimo sklende
 -  galima naudoti ugniakuruose, kuriuose nėra 

pasukamo oro daliklio su servo pavara ir grįžtamąja 
spyruokle

-  sutrikus elektros tiekimui, oro tiekimo sklendė 
atsiveria iki galo

-  S-Thermatic Global turi tas pačias papildomas 
funkcijas kaip ir S-Thermatic Pro

- galima užsakyti su įvairiais ekranais

Hydro Control
Elektroninis valdiklis akumu-
liacinės talpos užpildymui ir 
ištuštinimui 

-  Nesudėtingam židinio su šilumokaičiu prijungimui prie 
jau esančios šildymo sistemos)

-  Valdiklis su LCD ekranu, rodančiu dabartinę veikimo 
būklę

-  Nuolatinis temperatūros kompensavimas grįžtančio 
vandens kontūro ir akumuiacinės talpos.

S-Thermatik
Įprastinis degimo valdiklis

-  Degimo valdiklis automatiškai pritaiko degimo orą 
prie optimalaus lygio degimo metu

-  Degimo valdiklio veikimas gali būti patikrintas bet 
kuriuo metu per oro reguliavimo svirtį

-  Jei sutrinka elektros energijos tiekimas, degimas 
ugniakure gali būti reguliuojamas rankiniu būdu

S-Vent
Modulinė priverstinės konvek-
cijos sistem

- Naudojimui su įvairiais Sparthermo ugniakurais
-  Lankstus montavimas atsižvelgiant į įvairias sąlygas
-  Priverstinės konvekcijos prijungimas ir galimas oro 

degimui tiekimas iš išorės
-  Automatinis įjungimas/išjungimas ir įvairūs ventiliatori-

aus greičiai
-  Karštas oras yra tiekiamas kitoms patalpoms, taip 

padidinant orinio šildymo efektyvumą

S-Thermatik mini
Labai efektyvus degimo 
valdiklis
Tinka tik krosnelėms

-  degimo oras reguliuojamas automatiniu arba rankiniu 
būd

- pakeitimai įvedami piršto prisilietimu
-  durų kontakto jungiklis automatiškai nustato 

įsižiebimą ir krosnelės papildymą kuru
-  degimo progresas sekamas per dūmų jutiklį, įtaisytą 

ant dūmtraukio
- yra signalinė lemputė automatinei veikimo būsenai

SESAM
Slankiojančios durys

-  Su slankiojančiais guolių mechanizmais 1Vh 
modeliams

-  Automatinis stiklo pakėlimas valdomas nuotoliniu pultu 
(atidaryti-sustoti-uždaryti)

-  Galimybė prijungti išorinis jungiklį prie BUS jungties 
sistemų su sujungimų relėmis

- su integruotais guoliais- galima bet kada pakelti
 (uždaryti) duris

S-Kamatik (1

Traukos ribotuvas

S-Kamatik Plus (2

Traukos generatorius

-  Patentuota, antrinio oro sklendė integruota į 
ugniakurą geresnei traukai

-  Sukuria neigiamą slėgį, todėl apsaugo stiklą nuo 
suodžių nuosėdimo;

-  Kamino gaubtas naudojamas tuomet, kai dūmtraukyje 
yra prasta trauka ar veikia kiti nepalankūs veiksniai

-  Nuolatinei traukai, kuri turi būti reguliuojama rankiniu 
būdu atsižvelgiant į konkrečią situaciją

S-AirBox
Filtrų sistema ir šilumos atgavi-
mo sekcija

-  Montuojama tiesiai ant ugniakuro, išfiltruoja kietąsias 
daleles iš išmetamų dūmų

-  Padidina efektyvumą
- Paprastas valymas
-  Filtravimo režimas įjungiamas rankiniu būdu 

perjungiant dūmų sklendę

S-Kamatik PRO II
Traukos reguliatorius

-  Papildomas traukos generatorius įmontuojamas į 
dūmtraukį, kad būtų subalansuota trauka (pvz. kai 
prasta trauka ar veikia kiti nepalankūs veiksniai)

- sumažina dūmų emisiją
-  elektroninis traukos reguliavimas naudojant traukos 

generatorių ir papildomai tiekiamo oro sklendę
- valdiklis tiekiamas su temperatūros jutikliu

S-Air 1
Oro konvekcijos grotelės

- Ventiliacijos grotelės kartu su lempute
-  Naudojamos kaip oro tiekimo arba cirkuliuojančio oro 

grotelės
-  Trijų spalvų (baltos, grafito spalvos, juodos), dviejų 

dydžių (mažos, vidutinės)
-  Modernus ir elegantiškas dizainas

Šilumos kaupimo elementai 
ugniakurams

- iki 10 val. sukauptos šilumos atidavimas patalpai;
- maloni, sveika šiluma;
- mažesnis sunaudojimas malkų, nėra perkaitinimo
 galimybės;
- aukštesnė kameros degimo temperatūra- švaresnis 
 stiklas;
- lengvas ir paprastas montuotavimas;
- izoliacijos sluoksnis išlieka toks pats

LINEAR –  
plieno ekranai su
1) 30 mm borteliu
2)  Masyvus ekranas pagamin-

tas iš 6 mm storio pieno

- Tvirtinami prie ugniakuro;
-  Tiekiami versijoms Standart ir VAG;
-  Ekranai su borteliu tinka L ir П stiklo formos 

ugniakurams LINEAR;
-  Masyvus aukštos kokybės tinka visiems ugniakurams 

su tiesiu stiklu, o taip pat FD, L ir П stiklo formos 
ugniakurams LINEAR

PRIEDAI

(2

(1

a8  Balta a5  Žemės spalva a7  Smėlio akmens klasika

Passo XS  GrafitasSino L  Smélio akmuo karamelinés spalvos Piko H2O  Terra Piko S  Perlo 

(2

(1

selection

ambiente

selection

ambiente

selection

ambiente

selection
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Mes pateikiame nemažą gamą priedų mūsų gaminamiems ugniakurams, kad būtų užtikrintas optimalus degimas

  KROSNELĖS SELECTION SPARTHERM - didelis krosnelių pasirinkimas. 
Daugiau apie krosneles sužinosite apsilankę tinklapyje: www.spartherm.com

Tinklapio naujiena! 

Išbandykite krosnelių 

parinkimo programą

Juoda VAG 1) VAG vaulted 2)

Balta

VAG vaulted
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