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 Red Pod é uma marca do grupo Solzaima;

 O grupo Solzaima é um dos principais players Ibéricos na produção de soluções de aquecimento a biomassa, com 
mais de 35 anos de experiência;

 O grupo é líder em Portugal com uma quota de mais de 30% do mercado;

 A nossa fábrica tem certificação ISO 9001 de qualidade e certificação ISO 14001 ambiental;

 Todos os nossos equipamentos são testados e certificados de acordo com as normas CE por laboratórios 
independentes, em conformidade com os critérios estabelecidos pelas diretivas comunitárias;

 Nossos principais mercados de exportação são Espanha, França , Bélgica, Reino Unido , Irlanda e Itália;

 Mais de 20.000 unidades produzidas em 2015;

 Uma marca com design inovador, de fácil instalação e excelente relação qualidade/preço;

 Centro logístico com cerca de 10.000 m2; 

 Centro de formação «Academy» com 3 centros em Águeda, Zaragoza e Cenizate, com acções de formação anuais
para cerca de 1000 instaladores; 

Apresentação da empresa



 Linha completa de produtos a lenha e pellets;

 Possibilidade de seleção de modelos/ envolventes exclusivas;

 Envolventes/capas das salamandras de pellets em embalagens individuais (em alguns modelos) – Flexibilidade de 
armazenamento;

 Formação;

 Serviço pós-venda;

 Possibilidade de entregas parciais ou camião completo;

 Embalagem em palete e caixa de cartão;

O que oferecemos ?



NEW LINE
Salamandras a lenha



CUBE

NEW LINE
Salamandras a lenha

CUBE BOX CUBE SLIM

MOON MOON SLIM

Pontos fortes

. Instalação fácil;

. Porta com sistema de limpeza;

. Design moderno;

. Potência Nominal 10kW;



RIVER LINE
Salamandras a lenha



LENA

VOUGA MIRA REAL

CAIA

LIMA PAIVA

DOURO GERES

RIVER LINE
Salamandras a lenha

Pontos fortes

. Instalação fácil;

. Dimensões reduzidas;

. Design classico;

. Potência Nominal 8,5kW;



INSERT LINE
Inseríveis a lenha



SANTI CARAMULO ESTORIL 90

VIMEIRO 70 VIDAGO 80 VIDAGO 90

Pontos fortes

. Porta com sistema de limpeza;

. Design classico;

. Várias dimensões;

. Interior em Vermiculite 
(excepto modelo Santi);

. Ventilação
(excepto modelo Caramulo);



PELLET LINE
Salamandras e inseríveis a pellets



FIRST 8kW 
Salamandra Pellets

Pontos fortes

. Controlo remoto incluído

. Possibilidade de controlar através de smartphone

. Envolventes de diferentes cores

. Display programável

. Ventilador regulável

. Fácil acesso a todos os componentes para a manutenção

. Porta com sistema de limpeza

. Fácil limpeza do permutador de calor

. Interior em Vermiculite

. Potência Nominal: 8 kW

Bordeaux PretoBranco

Cores Opcionais

Cinza



FIRST 10kW 
Salamandra Pellets

Bordeaux PretoBranco

Cores Opcionais

Cinza

Pontos fortes

. Controlo remoto incluído

. Possibilidade de controlar através de smartphone

. Envolventes de diferentes cores

. Display programável

. Ventilador regulável

. Fácil acesso a todos os componentes para a manutenção

. Porta com sistema de limpeza

. Fácil limpeza do permutador de calor

. Interior em Vermiculite

. Potência Nominal: 10kW



FIRST SLIM 8kW
Salamandra a Pellets

Bordeaux PretoBranco

Cores Opcionais

Cinza

Pontos fortes

. Controlo remoto incluído;

. Possibilidade de controlar através de smartphone;

. Envolventes de diferentes cores;

. Display programável;

. Ventilador regulável;

. Fácil acesso a todos os componentes para a manutenção;

. Porta com sistema de limpeza;

. Fácil limpeza do permutador de calor;

. Interior em Vermiculite;

. Potência Nominal: 8 kW;



REGGAE PLUS
Salamandra Pellets

Pontos fortes

. Controlo remoto incluído;

. Possibilidade de controlar através de smartphone;

. Display programável;

. Cronotermoestato programável pelo utilizador;

. Electrónica Plus de fácil utilização;

. Ventilador regulável;

. Fácil acesso a todos os componentes para manutenção;

. Interior em Vermiculite;

. Capas de fácil montagem com diversas cores;

. Porta com sistema de limpeza;

. Fácil limpeza do permutador de calor;

. Potência Nominal : 8 kW;

Branco

Cores Opcionais

Bordeaux



DISCO PLUS
Salamandra Pellets

Pontos fortes

. Controlo remoto incluído;

. Possibilidade de controlar através de smartphone;

. Display programável;

. Cronotermoestato programável pelo utilizador;

. Electrónica Plus de fácil utilização;

. Ventilador regulável;

. Fácil acesso a todos os componentes para manutenção;

. Interior em Vermiculite;

. Capas de fácil montagem com diversas cores;

. Porta com sistema de limpeza;

. Fácil limpeza do permutador de calor;

. Potência Nominal : 8 kW;

Cores Opcionais

PretoBranco Bordeaux



FIRST INSERT 9kW
Inseríveis a Pellets

Pontos fortes

. Controlo remoto incluído;

. Possibilidade de controlar através de smartphone;

. Display programável;

. Ventilador regulável;

. Fácil acesso aos componentes para manutenção;

. Interior em Vermiculite;

. Porta com sistema de limpeza;

. Fácil limpeza do permutador de calor;

. Potência Nominal : 9Kw;


