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Τζάκι No55
   Η θερμάστρα «ΤΖΑΚΙ Νο55» των 
χυτηρίων Ένωση έχει τα πλεονεκτήματα 
μιας θερμάστρας ξύλου και την ομορφιά 
ενός παραδοσιακού τζακιού,χωρίς 
ωστόσο να καταλαμβάνει μεγάλο χώρο. 
Σχεδιασμένη κατάλληλα ώστε να μπορεί 
να τοποθετηθεί σε κάθε σπίτι εύκολα 
όπως μια κοινή θερμάστρα, προσφέρει 
θέα στη φωτιά και γλυκιά θαλπωρή.
         Είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου
από ελληνικό μαντέμι υψηλών 
θερμοκρασιών ώστε να έχει πολύχρονη 
διάρκεια ζωής και υψηλή θερμαντική 
απόδοση. Τζάμια κεραμικά και επίχρυσα 
πόμολα. Το ειδικό πυρίμαχο χρώμα της 
τζακόσομπας «ΤΖΑΚΙ Νο55» παραμένει 
αναλλοίωτο χωρίς ν’ ασπρίζει ενώ 
ταυτόχρονα προστατεύει από τη 
σκουριά.

Τζάκι No55

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάρος:  90 κιλά
Έξοδος καπνού: Φ 120 (από πίσω ή από πάνω)
Διαστάσεις:   Υ63,5cm - Π61,5cm - Β42,5cm
Θέρμανση:  50 τ.μ περίπου
Χρώμα:  Πυρίμαχο έως 730οC
*Δεν ασπρίζει κατά την πάροδο του χρόνου



Τζάκι No73
 Ιδανική λύση για όσους αγαπούν 
την θαλπωρή του τζακιού και έχουν 
υψηλές απαιτήσεις σε θέρμανση. Η 
θερμάστρα «ΤΖΑΚΙ Νο73» των χυτηρίων 
Ένωση έχει τα πλεονεκτήματα μιας 
θερμάστρας ξύλου και την ομορφιά 
ενός παραδοσιακού τζακιού. 
Σχεδιασμένη κατάλληλα ώστε να μπορεί 
να τοποθετηθεί σε κάθε σπίτι εύκολα 
όπως μια κοινή θερμάστρα αλλά και να 
επενδυθεί με πέτρα ή μάρμαρο όπως 
ένα κλασσικό τζάκι.
          Είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου
από ελληνικό μαντέμι υψηλών 
θερμοκρασιών ώστε να έχει πολύχρονη 
διάρκεια ζωής και υψηλή θερμαντική 
απόδοση. Τζάμια κεραμικά και επίχρυσα 
πόμολα. Το ειδικό πυρίμαχο χρώμα της 
τζακόσομπας«ΤΖΑΚΙ Νο73» παραμένει 
αναλλοίωτο χωρίς ν’ ασπρίζει ενώ 
ταυτόχρονα την προστατεύει από τη 
σκουριά.

Τζάκι No73

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάρος:  130 κιλά
Έξοδος καπνού: Φ 150 (από πίσω ή από πάνω)
Διαστάσεις:   Υ66,5cm - Π76cm - Β51cm
Θέρμανση:  70 - 80 τ.μ περίπου
Χρώμα:  Πυρίμαχο έως 730οC
*Δεν ασπρίζει κατά την πάροδο του χρόνου



ΒΕΡΓΙΝΑ
 Η αυθεντική μαντεμένια 
κουζίνα «ΒΕΡΓΙΝΑ» των χυτηρίων 
Ένωση αποτελεί  την ιδανική 
λύση για όσους επιθυμούν να 
θερμάνουν μεγάλους χώρους 
και ταυτόχρονα να έχουν τη 
δυνατότητα να μαγειρεύουν 
και να ψήνουν με υγιεινό και 
παραδοσιακό τρόπο. Μεγάλος 
επισμαλτωμένος φούρνος, 
ένδειξη θερμοκρασίας και 
κεραμικά τζάμια καθιστούν την 
Βεργίνα ως την πιο λειτουργική και 
αποδοτική κουζίνα της αγοράς.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάρος:  130 κιλά
Έξοδος καπνού: Φ 120
Διαστάσεις:   Υ76cm - Π82cm - Β52cm
Θέρμανση:  70-80 τ.μ περίπου
Χρώμα:  Πυρίμαχο έως 730οC
(Δεν ασπρίζει κατά την πάροδο του χρόνου)

Κατάλληλη για μαγειρική χρήση και θέρμανση

Βεργίνα



ΡΕΓΓΙΝΑ
 Η πλέον επώνυμη θερμάστρα στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό ακούει στο όνομα 
«ΡΕΓΓΙΝΑ». Η βασίλισσα των θερμαστρών είναι 
ό,τι καλύτερο μπορεί να επιδείξει η ελληνική 
τέχνη στο μαντέμι. Χειροποίητη με περίτεχνα 
σκαλίσματα και μεγάλο χώρο καύσης η 
Ρεγγίνα μπορεί να ζεστάνει μεγάλους χώρους.
Είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από 
ελληνικό μαντέμι υψηλών θερμοκρασιών ώστε 
να έχει πολύχρονη διάρκεια ζωής και υψηλή 
θερμαντική απόδοση. Το ειδικό πυρίμαχο 
χρώμα της «ΡΕΓΓΙΝΑ» παραμένει αναλλοίωτο 
χωρίς ν’ ασπρίζει ενώ ταυτόχρονα την 
προστατεύει από τη σκουριά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάρος:  90 κιλά
Έξοδος καπνού: Φ 120
Διαστάσεις:   Υ84cm - Π51cm - Β40cm
Θέρμανση:  70-80 τ.μ περίπου
Χρώμα:  Πυρίμαχο έως 730οC
(Δεν ασπρίζει κατά την πάροδο του χρόνου)

Κατάλληλη για μαγειρική χρήση και θέρμανση

Ρεγγίνα



 Ακολουθώντας τη βυζαντινή 
παράδοση, σχεδιάσαμε τη 
θερμάστρα Άθως.
 Ο περίτεχνος, σκαλιστός 
διάκοσμός της καθώς επίσης 
και η καλαίσθητη πανοραμική 
πόρτα, δίνουν στην Άθως ένα 
ρομαντικό χαρακτήρα που 
παραπέμπει σε εποχές όπου η 
τέχνη ήταν τρόπος ζωής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
                             Άθως Νο1    -    Άθως Νο2
Βάρος:  50 κιλά                       90 κιλά
Έξοδος καπνού: Φ 120                         Φ 120
Διαστάσεις:   Υ79cm                       Υ84cm
   Π32,5cm                    Π34cm
   Β34cm                       Β34cm
Θέρμανση:  50 τ.μ περίπου           80-90 τ.μ περίπου
Χρώμα:                Πυρίμαχο έως 730οC
(Δεν ασπρίζει κατά την πάροδο του χρόνου)

Κατάλληλη για μαγειρική χρήση και θέρμανση

Χρώμα:  
(Δεν ασπρίζει κατά την πάροδο του χρόνου)

Κατάλληλη για μαγειρική χρήση και θέρμανση

Άθως Νο1Άθως Νο2

Άθως



Κύκλος No2
 Η χειροποίητη θερμάστρα 
“Κύκλος Νο2” σχεδιάστηκε σε 
παραδοσιακό, στρόγγυλο σχήμα 
με την έξοδο του καπνού στο 
πάνω μέρος ώστε να χωράει 
παντού. Θερμαίνει το χώρο ενώ 
προσφέρει θαλπωρή και υγιεινό 
περιβάλλον.

Με τη πολύχρονη εμπειρία και την άριστη τεχνογνωσία που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση να 
υποστηρίξουμε πλήρως τα προϊόντα μας με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
Έτσι στα χυτήρια ΕΝΩΣΗ μπορείτε να βρείτε πλήρη σειρά ανταλλακτικών εξαρτημάτων και 
υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάρος:  38 κιλά
Έξοδος καπνού: Φ 120
Διαστάσεις:   Υ71,5cm - Στρόγγυλη Φ 350
Θέρμανση:  30 τ.μ περίπου
Χρώμα:  Πυρίμαχο έως 730οC
(Δεν ασπρίζει κατά την πάροδο του χρόνου)

Κατάλληλη για μαγειρική χρήση και θέρμανση

Υ71,5cm - Στρόγγυλη Φ 350

Πυρίμαχο έως 730οC
(Δεν ασπρίζει κατά την πάροδο του χρόνου)

Κατάλληλη για μαγειρική χρήση και θέρμανση

Ανταλλακτικά εξαρτήματα - Service

Κύκλος No2
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