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FOUR UNIVERSAL LENGTHS

MULTIZONE COLORFLOW

Astro 850

Astro 1200

Astro 1500

Astro 1800

viewing width

/

/

/

/

/

/

/

/

838 mm

1219 mm

1524 mm

1829 mm

viewing height

477 mm

477 mm

477 mm

477 mm

viewing depth

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Astro electric fireplace offers four standard sizes, providing maximum freedom in creating the perfect fire for 
your space.

The Multizone Colorflow let’s you give Astro your own look. There are three lighting zones, each with individual 
colour settings.  

DOWNLIGHT LOGS ILLUMINATION

GLOWING FLOOR

FLAME HUE
The LED panels installed above the 

furnace illuminating the logs.  

The colourful floor with glowing effect. To 
give it more depth we decorated Astro 

with translucent crystals that vividly flicker 
and catch the same colour as the floor.

Natural amber colour? Or maybe vivid 
turquoise? Set your favourite colour of 
the flame and make it look like never 
before. 

CZTERY UNIWERSALNE DŁUGOŚCI

Kominek elektryczny Astro oferuje cztery standardowe rozmiary, zapewniając maksymalną swobodę w 
tworzeniu idealnego ognia do Twojej przestrzeni.

szerokość wysokość głębokość

Multizone Colorflow pozwala nadać Astro własny wygląd. Istnieją trzy strefy oświetlenia, każda z 
indywidualnymi ustawieniami kolorów.

MULTIZONE COLORFLOW

Naturalny bursztynowy kolor? A może 
wyrazisty turkus? Ustaw swój ulubiony 
kolor płomienia i spraw, aby wyglądał 
jak nigdy dotąd.

Panele LED zamontowane nad 
piecem oświetlające kłody.

Kolorowa podłoga z efektem połysku. 
Aby nadać mu większą głębię, 
ozdobiliśmy Astro półprzezroczystymi 
kryształami, które żywo migoczą i łapią 
ten sam kolor co podłoga.

ODCIEŃ PŁOMIENIA

OŚWIETLENIE KŁODY DOWNLIGHT

ŚWIECĄCA PODŁOGA
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HEATFLOW SYSTEM

DIFFERENT ARRANGEMENTS

REFLEX TECHNOLOGY

YOU DESIGN!

Astro not only decorates but also warms up 
your home. Take advantage of the 2-stage 

heater to enjoy cosy winter evenings.
Two heating levels: 1500 W and 3000 W 

Astro means flexible design. You can fully or 
partly recess the fireplace or simply hang it 
on the wall.

a system of prisms and LED lights that 
provides more visual depth than a regular 
2-dimensional fireplace. The warm-coloured 
mirror installed on the back wall enlarges the  
flame giving you a more natural experience.

Enjoy the three-sided panoramic flame or 
cover the sides of Astro with the included 
panels. By framing the fire you get three 
additional arrangement options.

SINGLE-SIDED CORNER LEFT OR RIGHT THREE-SIDED

Recessed Partly-recessed Wall-mounted

TECHNOLOGIA REFLEX

SYSTEM PRZEPŁYWU CIEPŁA

TY PROJEKTUJESZ!

RÓŻNE ARANŻACJE

system pryzmatów i diod LED, który 
zapewnia wizualną głębię większą niż 
zwykły dwuwymiarowy kominek. Lustro w 
ciepłym kolorze zainstalowane na tylnej 
ścianie zwiększa płomień, zapewniając 
bardziej naturalne wrażenia.

Astro nie tylko ozdobi, ale i ogrzeje Twój dom. 
Skorzystaj z 2-stopniowego ogrzewania, aby 
cieszyć się przytulnymi zimowymi wieczorami. 
Dwa stopnie grzania: 1500 W i 3000 W.

Astro to elastyczny design. Kominek można w 
całości lub częściowo zabudować lub po prostu 
zawiesić na ścianie.

Ciesz się trójstronnym panoramicznym 
płomieniem lub zakryj boki Astro dołączonymi 
panelami. Obramowanie ogniska daje trzy 
dodatkowe możliwości aranżacyjne.

Wpuszczany Częściowo 
wpuszczany

Naścienny

JEDNOSTRONNE NAROŻNIK LEWY 
LUB PRAWY

TRÓJSTRONNE



6 7

INTUITIVE CONTROL
WIRELESS WALL PANEL & REMOTE

INTUICYJNE STEROWANIE
BEZPRZEWODOWY PANEL ŚCIENNY I PILOT
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FOR INDOOR 
AND ROOFED OUTDOOR SPACES
DO PRZESTRZENI WEWNĘTRZNYCH

I ZADASZONYCH ZEWNĘTRZNYCH
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Astro
Electric Fireplace
Power supply 240 V, CEE 7/7 plug

2-stage heating power 1500 W & 3000 W

Flue not required

Finish black powder coated steel

Materials steel, glass

Application for indoor and roofed outdoor use

Firebox width varies (see chart below)

Viewing width varies (see chart below)
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FIREBOX DIMENSIONS
249 mm [9,8"]

VIEWING AREA
150 mm [9,8"]

Viewing area
WxHxD mm

Firebox dimensions
WxHxD mm

Framing dimensions 
(opening size)
WxHxD mm

Net weight

Astro 850 838 x 477 x 150 840 x 708 x 249 846 x 717 x 262 42.0 kg / 93 lbs

Astro 1200 1219 x 477 x 150 1222 x 708 x 249 1227 x 717 x 262 59.0 kg / 130 lbs

Astro 1500 1524 x 477 x 150 1526 x 708 x 249 1532 x 717 x 262 72,5 kg / 160 lbs

Astro 1800 1829 x 477 x 150 1831 x 708 x 249 1837 x 717 x 262 85.0 kg / 189 lbs

Astro 850 Astro 1200 Astro 1500 Astro 1800

INCLUDED CONTROL OPTIONS

WALL
SWITCH

ASTRO 
KOMINEK ELEKTRYCZNY

OPCJE STEROWANIA:

Funkcje pilota i panelu ściennego:

-włączanie i wyłączanie kominka
-włączanie ogrzewania (dwie 
moce grzewcze 1500 i 3000 W)
-podświetlanie dołu kominka
-podświetlanie z góry
-automatyczna, płynna  zmiana 
kolorów

Zasilanie                                     240 V, wtyczka CEE 7/7

2-stopniowa moc grzania          1500 W i 3000 W.

Przewód spalinowy                    nie wymagany

Wykończenie                             stal malowana proszkowo na czarno

Materiały                                    stal, szkło

Zastosowanie do użytku wewnętrznego i zadaszonego na zewnątrz

DYSTRYBUTOR:

Obszar wyświetlania
SxWxG mm

Wymiary paleniska
SxWxG mm

Wymiary ramy
(wielkość otwarcia)
SxWxG mm

Waga netto

Szerokość wyświetlania jest różna (patrz tabela poniżej)

Szerokość paleniska jest różna (patrz tabela poniżej)

Obszar wyświetlania

Wymiary paleniska

Obszar 
wyświetlania

Wymiary paleniska


