
SC ENERGO CON GRUP SRL
Calea Bucurestilor 78, Otopeni, Ilfov

contact@directheat.ro
www.directheat.ro

Tel. 0744.566.628



PREZENTARE ȘEMINEE 

Șemineele electrice Ergo 

Șemineele electrice Ergo 

Focarul

Vă oferă un cadru relaxant și romantic datorită designului 
autentic, dar și a efectului patentat al flăcării ce imită perfect 
focul real bazat pe jar și bușteni ce se află întru-un focar 
încorporat de 25 inch. 
Pe langă efectul de flacără reală, aceste șeminee au și funcție de 
încălzire, bazată pe un convector electric 1000W/2000W, 
încorporat în focar, cu telecomandă și termostat, care poate să 
funcționeze separat de funcția de flacără.

Este încastrat într-o carcasă din mdf vopsit alb, având un design 
elegant, ce poate fi integrat cu ușurință în majoritatea stilurilor de 
amenajare.

Pot fi acționate atât prin panelul localizat direct pe focar, cât și 
prin intermediul telecomenzii inteligente cu afișaz care are funcție 
de reglaj al intensității flăcării, senzor de geam deschis, senzor de 
temperatură, timer, precum și termostat cu posibiliatea reglării 
temperaturii ambientale.



ȘEMINEU ERGO MEK 
WHITE PREMIUM 

Dimensiune  L 104 cm x D 33 cm x H 90 cm

▶ Montaj rapid

▶ Design elegant , se poate amplasa în 

orice încăpere 

▶ Ramă din MDF vopsit alb, cu ranforsări 

interioare 

▶ Flacara cu LED, consum 11W – 

funcționează independent cu sau fără 

funcția de încălzire activată

▶ Trei trepte pentru ajustarea intensității 

flăcării

▶ Confort termic sporit datorită 

termostatului încorporat în telecomanda și 

a puterii reglabile pentru încălzire 2000W / 

1000W – acoperă până la 37 mp 

▶ Focar IMPERIALE Real Flame XL 25” L 66 

cm x D 19 cm x H 56 cm 

▶ Efect flacără reală 3D cu jar sub bușteni 

care imită perfect focul real, grătar real de 

susținere a lemnelor

▶ Design patentat

▶ Termostat cu telecomandă, funcție timer, 

funcție reglaj intensitate flacără, funcție 

reglaj putere încălzire, senzor geam deschis, 

reglaj precis temperatură

▶ Greutate 30 kg  ( + 12kg focar)



▶  Ramă din MDF vopsit alb, cu ranforsări 

interioare 

▶ Termostat cu telecomandă, funcție timer, 

funcție reglaj intensitate flacără, funcție 

reglaj putere incălzire, senzor geam 

deschis, reglaj precis temperatură

▶  Greutate 30 kg (+ 12Kg focar)

▶ Trei trepte pentru ajustarea intensității 

flăcării

▶ Confort termic sporit datorită 

termostatului încorporat în telecomandă și 

a puterii reglabile pentru încălzire 2000W / 

1000W – acoperă până la 37 mp 

▶ Montaj rapid

ȘEMINEU ERGO EXA 
WHITE PREMIUM WHITE PREMIUM 

Dimensiune  L 114 cm x D 33 cm x H 90 cm

▶ Focar IMPERIALE Real Flame XL 25” L 66 cm 

x D 19 cm x H 56 cm 

▶ Efect flacără reală 3D cu jar sub bușteni 

care imită perfect focul real, grătar real de 

susținere a lemnelor

▶ Design patentat

▶ Flacără cu LED, consum 11W – funcționează 

independent cu sau fără funcția de încălzire 

activate



▶ Trei trepte pentru ajustarea intensitatii 

flacarii si interior cu butuci si cristale

▶ Confort termic sporit datorită 

termostatului încorporat în telecomandă și a 

puterii reglabile pentru încălzire 2000W / 

1000W – acoperă până la 37 mp 

▶ Montaj rapid 

▶ Focar IMPERIALE L 77 cm x D 19 cm CM x H 

27 cm Real Flame 

▶ Efect flacără real flame natural / Efect 

flacără real flame red (include ambele 

variante)

▶ Flacără cu LED , consum 11W – 

funcționează independent cu sau fără 

funcția de încălzire activată

▶ Design elegant , se poate amplasa în 

orice incapere 

▶ Ramă din MDF vopsit alb, cu ranforsări 

interioare 

▶ Termostat cu telecomandă, funcție 

timer, funcție reglaj intensitate flacără, 

funcție reglaj putere încălzire, senzor 

geam deschis, reglaj precis temperatură

▶ Greutate 32 kg

ȘEMINEU ERGO BRASS 
WHITE PREMIUM 

Dimensiune  L 127 cm x D 20 cm x H 62 cm



▶ Focar IMPERIALE STONE L 100 cm x D 20 

cm cm x H 30 cm Real Flame -Efect flacără 

real flame natural 

▶ Flacără cu LED, consum 11W – 

funcționează independent cu sau fără 

funcția de încălzire activată

3 trepte pentru ajustarea intensității flăcării  

 

▶ Rama din MDF vopsit alb, cu ranforsări 

interioare 

▶ Termostat cu telecomandă, funcție 

timer, funcție reglaj intensitate flacără, 

funcție reglaj putere încălzire, senzor 

geam deschis, reglaj precis temperatu

▶ Greutate 32 kg 

▶ Confort termic sporit datorită 

termostatului încorporat în telecomandă 

și a puterii reglabile pentru încălzire 

2000W / 1000W – acoperă până la 37 mp 

▶ Montaj rapid 

▶ Design elegant, se poate amplasa în 

orice încăpere 

ȘEMINEU ERGO 
EVOQUE WHITE PREMIUM 

Dimensiune  L 108 cm x D 24 cm x H 70 cm



▶ Flacără cu LED, consum 11W – 

funcționează independent cu sau fără 

funcția de încălzire activate

▶ Trei trepte pentru ajustarea intensității 

flăcării

▶ Greutate 12 kg

▶ Confort termic sporit datorită 

termostatului încorporat în telecomandă 

și a puterii reglabile pentru încălzire 

2000W / 1000W – acoperă până la 37 mp

▶ Termostat cu telecomanda, functie 

timer, functie reglaj intensitate flacără, 

functie reglaj putere incalzire, senzor 

geam deschis, reglaj precis temperatură

FOCAR IMPERIALE 
REAL FLAME XL 25

Dimensiune  L 66 cm x D 19 cm x H 56 cm

▶ Efect flacără reală 3D cu jar sub bușteni 

care imită perfect focul real, grătar real de 

susținere a lemnelor

▶ Design patentat

▶ Focar incorporabil în mobilier, pereți 

rigips, pereți căramidă sau orice alt material 


