
“МИНИ МЕТАЛИК НАРОДНА” с 
чугунен плот

“MINI METALIK FOLK” with iron panel
Art. № 020

“МЕТАЛИК СТИЛ” с радиатор-топлообменник, 
поставка и чугунен плот

“METALIK STYLE”with radiator-heat exchanger, base and iron 
panel

Art. № 0116

Имаме дългогодишен опит в производството на отоплителни уреди на твърдо гориво с високо 
качество и прецизна изработка. Произвеждаме КАМИНИ, ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ, 

РАДИАТОРИ-ТОПЛООБМЕННИЦИ, кюнци, поставки, аксесоари за камини от висококачествени 
материали. Постоянно обновяваме продуктовото си портфолио, за да сме в крак с търсенето. 
Производствено-технологичния процес е улеснен и поетапен, тъй като разполагаме с 
висококачествени и модерни уреди и машини. Продуктите са произведени в условията на 
въведена и поддържана от нас система за производствен контрол и са сертифицирани в 

съответствие с българските стандарти и европейските изисквания за безопасност и качество на съответствие с българските стандарти и европейските изисквания за безопасност и качество на 
изделията CE. Високите технически и експлоатационни качества правят продуктите ни 

популярни и желани във всяко домакинство. 



“МЕТАЛИК АРТ” с чугунен плот
“METALIK ART” with iron panel

Art. № 016

“МЕТАЛИК АРТ” с метален плот
“METALIK ART” with metal panel

Art. № 016-M



“МЕТАЛИК ХИТ” 
“METALIK HIT” 
Art. № 014

“МЕТАЛИК ХИТ ЧУГУН” с чугунен плот
“METALIK HIT” with iron panel 

Art. № 015



Камина “МЕТАЛИК”
Fireplace “METALIK” 
Art. № 017

Камина “CLASSIC”
Fireplace “CLASSIC” 
Art. № 031



“МЕТАЛИК 1” с подвижен чугунен плот
“METALIK 1” with movable cast iron panel

Art. № 018

“CLASSIC 1”с подвижен чугунен плот 
“CLASSIC 1” with movable cast iron panel 

Art. № 033



“МЕТАЛИК” с масивен чугунен плот
“METALIK” with massive iron panel

Art. № 019

“CLASSIC” с масивен чугунен плот
“CLASSIC” with massive iron panel

Art. № 034



“МЕТАЛИК” с фурна и чугунен плот
“METALK” with oven and iron panel

Art. № 022

“CLASSIC” с фурна
“CLASSIC” with oven

Art. № 035



“МЕТАЛИК 4” с усилена водна риза 15kW
“METALIK 4” with a water jacket 15kW

Art. № 024

Готварска печка “Михайлов” - 
модел “ЛУДОГОРИЕ” с 
подвижен чугунен плот

Cooking-stove “Mihaylov” - model 
“LUDOGORIE” with movable cast 

iron panel
Art. № 055-Л



Готварска печка “МИХАЙЛОВ” - 
модел “БАЛКАН” с ниша и 
подвижен чугунен плот

Cooking-stove “MIHAYLOV” with niche 
and movable cast iron panel

Art. № 055

Готварска печка “МИХАЙЛОВ” 
- модел “БАЛКАН” с ниша и 

цял  чугунен плот
Cooking-stove “MIHAYLOV” with 
niche and one-piece iron panel

Art. № 055-Ч



Готварска печка “МИХАЙЛОВ” 
модел “ЕЛЕГАНТ” с подвижен 

чугунен плот
Cooking-stove “MIHAYLOV” with niche 

and movable cast iron panel
Art. № 055

Готварска печка “МИХАЙЛОВ” - 
модел “ЕЛЕГАНТ” със стъкло, 
цветни вратички, подвижен 

чугунен плот
Cooking-stove “MIHAYLOV” - model 
“ELEGANT” with glass, colored doors, 

movable cast iron panel
Art. № 055-ЕСЦArt. № 055-ЕСЦ



РАДИАТОР - ТОПЛООБМЕННИК
ЕДИН ПРОДУКТ С ГОЛЯМА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Поставен след печката (камината):
- повишава топлоотдаването

- задържа топлината в помещението
- намалява разхода на твърдо гориво

- монтираната клапа в горната част на топлообменника позволява - монтираната клапа в горната част на топлообменника позволява 
прецизното регулиране на горивния процес

- боядисан е с висококачествена термоустойчива боя

с пет ребра
with five gills
Art. № 062

RADIATOR - HEAT EXCHANGER
A PRODUCT WITH A REAL ENERGY EFFICIENCY

Mounted after the stove (fireplace):
- increases heat release

- preserves heat in the room
 The flap insta The flap installed in the upper part of the radiator controls the 

burning process
 - colored with high qualitive resistant paint

с пет XL ребра
with five XL gills
Art. №063



Поставки за камини / Base for fireplaces
625 X 550 mm              320 X 830 mm

Art. № 0111 Комплект аксесоари за 
камина 

Set of accessories
Art. № 0120

“МЕТАЛ ИНВЕСТ” ООД, гр. Шумен
“METAL INVEST” LTD, Bulgaria, Shumen

tel/fax: +359 800 090, gsm: +359 885 877 241, +359 885 364 949
e-mail: metalik_sh@abv.bg, metalik.bulgaria@gmail.com

www.kaminimetalik.bg

Кюнец/ Stove-pipe
L 625-670mm

Art. № 072 - f120mm
Art. № 073 - f130mm
Art. № 074 - f150mm

Кюнец / Stove-pipe
L 330 mm

Art. № 076 - f120mm
Art. № 077 - f130mm
Art. № 078 - f150mm

Крив кюнец / Curved 
stove-pipe

Art. № 087 - f120 mm
Art. № 088 - f130 mm
Art. № 089 - f150 mm

Преход / Transition
f130mm-f120
Art. № 080


