
 

 

 

 

TECHNICAL DRAWING  

  

 

 

MA 260 B SL 
 

 

 

GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Structure:  enamelled steel, closed firebox 

Firebox:  in Aluker®  

Fire pit:  in cast iron  

Hood:  in steel 

Opening:  door in enamelled steel with self -cleaning ceramic glass resistant up to 750 C°. 

Rise n ’fall door, hinged opening for cleaning  

Door profile:  in enamelled steel   

Door handle:  in enamelled steel  

Primary air:  adjustable manually  

Secondary air:  fixed  

Flue outlet:  top 

Flue damper:  manual  

Ash pan:  removable  

Fuel:  wood  

Heating:  radiant and natural convection  

 

 

TECHNICAL DATA  

 

 

ON REQUEST 

 Adjustable legs kit 

 Positioning handles kit 

 

Laboratory data using beech wood with less than 20% moisture content. Consumptions 

may vary according to the type of wood used   
 

  

 
 

The availability of models may vary from Country to Country.  

Compatible Cover  

ESSEN  -  AMBURGO  -  LUBECCA  -  BREMA  -  FRIBURGO  - LIPSIA  -  VIENNA  - 

COLONIA  -  DRESDA  -  ACADEMY  -  CLASS  -  EASY  - VISION  - NOVARA  -  TOKIO  -  

OLIVETO  - ATENE  -  ISTRIA  - MERANO  -  VENEZIA  -  PAVIA  - VALENCIA  -  OVIEDO  - 

LIVIGNO   

Room heating capacity (min - max)  m3  225 - 390  

Nominal thermal efficiency  % 75  

Rated heat output  kW 13,5  

Consumption at rated heat output  Kg/h  4,2  

Maximum heat output  kW 14,5  

Maximum consumption  Kg/h  4,8  

Flue outlet Ø cm  20  

Flue up to 4,5 mt  Ø cm  25  

Flue over 4,5 mt Ø cm  20  

Fresh air intake (recomm. min sect.)  cm 2  200  

Weight  Kg  180  

 

http://www.piazzetta.it/ImageHandler.ashx?i=~/Images/Gallery/ma260bsl.jpg&width=960&height=720&crop=0
http://www.piazzetta.it/en-US/warranty-easy-life


 

 

Gruppo Piazzetta Hakkında 

Türkiye distribütörü olduğumuz Gruppo Piazzetta 1960 yılından bu yana Kuzey İtalya’daki 

65.000 m2 alana sahip fabrikasında EN 13229,EN 13240,EN 12815 ve EN 14785 

normlarında üretim yapan ve 2004 yılından bu yana UNI EN ISO 9001:2008 kalite yönetim 

sertifikasına sahip bir dünya şirketidir. 

Yıllık ortalama 50.000 adet şömine haznesi ve soba üretimi gerçekleştirmekte ve tüm dünyaya 

dağıtımını seçkin distribütör ağının yanı sıra Almanya ve Amerika’da kurulu kendi şirketleri 

aracılığıyla  yapmaktadır. 

 

 



 

 

Bir çok ürünü CE belgesinin yanı sıra en katı kalite kriterlerine sahip DIN Plus kalite 

sertifikasına da sahiptir. 

Tüm ürünler seri üretime geçmeden kendi bünyesindeki Ar-Ge departmanında ve sonrasında 

sertifikalandırma sürecinde bağımsız laboratuarlarda bir çok teste tabi tutularak tüm teknik 

veriler ölçülmekte ve en katı güvenlik testlerine tabi tutulmaktadır.  

 

Tüm Piazzetta şömineleri satın alındığı tarihten itibaren  5 yıl üretici firma garantisi altındadır 

ve 10 yıl süreyle de orijinal yedek parça üretim garantisi verilmektedir. 


