
 

 

 

SobaVERDE 
MANUAL DE UTILIZARE 



 

 

 

 

 

 

 

 

  face parte dintr-o mișcare globală 

importantă, care își propune să realizeze schimbări sociale și de 

mediu. Aceste schimbari sunt imediate și durabile.  

Activitatea noastra constă în dezvoltarea si fabricarea sau 

distribuirea sobelor eficiente pentru gătit pe biomasa, care 

transformă literalmente viețile utilizatorilor.  



 



 

 

 

Produsele EcoZoom Romania sunt distribuite de  

SC VERY SMART MEDIA SOLUTIONS SRL 

IASI, ROMANIA 

Str. Mihail Kogalniceanu 24 

CF 37912618  

Telefon 004 0753 607 998 

WWW.ECOZOOM.RO 

salut@ecozoom.ro 

http://www.ecozoom.ro/


SobaVERDE este o mașină de gătit pe lemne portabilă, de tip 

"rocket stove" sau sobă rachetă, potrivită pentru situații off 

grid, în aer liber, în bucătării de vară și în situații de urgență. 

 

Dimensiuni colet: 30x30x30cm 

Materiale: oțel, fontă, ceramică refractară, fibră ceramică.  

Greutate: 6kg (izolație din fibră ceramică); 

Putere 2kw, recomandat pentru vase de până la 10l, sau 
subpresiune de max. 20l. 

https://ecozoom.ro/en/blogs/news/soba-racheta-ecozoom-verde-este-izolata-cu-fibra-ceramica-ce-inseamna-asta-mai-precis


 

 

 

 



ARDERE CURATĂ* , TEHNOLOGIE EFICIENTĂ 

Camera de ardere verticală complet izolată obligă gazele să se 
amestece cu flăcările, ceea ce duce la scăderea emisiilor nocive, 
în timp ce se mândreste cu o eficiență extraordinară de 
combustibil.   
* Consum de lemne cu 70% mai mic, cu 80% mai putin fum. 

 

MATERIALE DE CALITATE ȘI PROIECTARE 
DURABILĂ 

Design extrem de puternic și bine construit înseamnă că soba 
rămâne stabilă acolo unde doriți. Puteți avea liniște sufletească 
știind că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la bascularea, 
căderea sau accidentele neașteptate.  

Toate piesele exterioare și interioare ale sobei sunt ușor de 
curățat și de întreținut. 

 

ECOLOGIC. PROTEJEAZĂ PĂDUREA 

SobaVERDE foloseste putin lemn sau biomasă uscată pentru a 
găti o masă întreagă, ceea ce o face o opțiune de gătit în aer 
liber foarte ecologică! 

  

PREGĂTIRE DE URGENȚĂ 

Instrument excelent pentru pregătirea în caz de urgență, dacă și 
când se produce un dezastru. Nu este nevoie de gaz, propan 
sau energie electrică. Doar o mână de bețișoare pentru a lua o 
masă complet gătită în timpul unei situații de urgență. 



 

 



 

Combustibil gratuit. Nu mai cari lemne.  

Ardere eficientă și controlată. Fără fum în ochi. 

Portabilă și rezistentă . 6kg. O iei cu tine peste tot. 

Oțel , fontă, ceramică / fibră ceramică. Materiale durabile.  

Stabilă , nu se incinge. Gătești fără frică că te arzi. 

Profesională . Gătești pentru 6 oameni. 1kg de lemne fierb 5l 

de apă în 15 de minute. 

Prietenoasă cu copiii. Învață-i cum să folosească focul în 

siguranță.  

Utilizează minimul de resurse locale, regenerabile. Fără butelii, 

furtune, fără costuri, fără deșeuri.  

Construită de profesioniști cu peste 20 de anii experiență. Nu te 

joci sau experimentezi, mergi la sigur.  

Un preț corect, care se amortizează in primele 6 luni de folosire 

si care acoperă garanție și service pentru 3 ani.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 
Tu ai crezut că o sobă funcționează pe lemne? De fapt o soba 
este o incintă gândită să struneasca focul.  
 
Soba ta eficienta EcoZoom VERDE eficientizeaza arderea 
lemnului, pentru cat u sa  dezvolti o flacara curata, cu 80% mai 
putin fum decat focul liber.  
 
Ca să stăpânim focul, intelegem ca acesta se formeaza 
atunci cand LEMNUL, OXIGENUL și TEMPERATURA se 
întâlnesc. 
 
 
Soba ta, oricare ar fi ea, funcționează bine după ce: 
 

1. Ai incins focarul, arzand ziar, crengute subtiri, conuri. 
Dupa 5 minute, focarul e incins si chiar a acumulat puțin 
jar, avem TEMPERATURA.  
 

2. Acum e momentul sa alimentezi LEMNE cât degetul tău 
gros. Lemnele ude scad temperatura, deci le eviti. 

 
3. Pastreaza 3-4 lemne pe suportul de alimentare. Ține doar 

varfurile aprinse. In jurul lor, trebuie sa circule din belsug 
OXIGEN. Dorești să crești intensitatea flăcării, impinge 
incet lemnele în buncăr.  
 

 
Aceleasi reguli se folosesc când faci focul in sobă, în centrală, pe 
câmp in vatră. 



1. Corpul sobei, izolat cu fibra ceramica si otel refractar 

2. Suport din fonta pentru vase 

3. Manerele pentru manipulare; 

4. Gratarul interior, pentru conuri de brad 

5. Gratarul exterior, support pentru vreascuri. 



Soba pentru gătit pe lemne și carbuni EcoZoom verde este foarte 
eficientă și folosește puțin combustibil pentru cele mai multe 
sarcini de gătit. 

Vreascurile găsite în jurul curții sau campingului sunt de obicei 
suficiente pentru nevoile tale de gătit.Cu 4  crengi uscate de 
aproximativ 2cm în diametru poți fierbe 5 litri apă în mai puțin de 
20 de minute, si alte 3 crengi poti fierbe la foc mic 40 de minute.  

 

GATESTE COMOD 

Poziționează soba pe o suprafață stabilă, la o inălțime 
ergonomică, cât să gătești fără să te apleci. E important să îți fie 
comod la lucru și alimentare.  

Folosește grătarul  interior din inox  (4) doar în cazul în care vei 
face foc din conuri sau lemne mici. În rest, daca folosesti 
vreascuri,  utilizeaza doar gratarul exterior negru (5).  

 

CUM APRINZI SOBAVERDE 

Pornește focul in interiorul sobei, cu hârtie, ziare, crenguțe foarte 
uscate, pentru 5 minute.  Încet, încinge soba. 

Când flacăra este suficient de puternică și observi că vatra s-a 
încins, începe să alimentezi cu crenguțe mai groase, 
poziționându-le pe grătarul de alimentare (5).. Recomandăm 



crengi, vreascuri, lemn spart, conuri, în general lemn bine uscat. 
Grosimea ideala este cât a degetului mare. 

Alimentează 3-4 crengi maxim, gradual in buncăr. Ai grijă să 
păstrezi doar vârfurile aprinse. In funcție de tipul de lemn, le vei 
împinge manual, cu un vătrai sau cu alte lemne.  

ATENȚIE! Este important să nu aglomerezi buncărul cu o 
cantitate mare de lemne. Poate ți se pare contraintuitiv, dar 
prea mult lemn va arde mai prost, fiindcă secretul constă 
într-un flux de oxigen în jurul întregii suprafete a 
combustibilului. Mai puțin lemn și mai mult oxigen înseamnă 
o flacără vie, iute și puternică. 

Daca dorești să domolești flacăra, retrage 1-2 crengi. Vei vedea 
că lemnul tare arde mai mult timp și produce mai puțin jar. 
Lemnul fără putere calorică, așa cum este bradul, va da o flacără 
iute o perioada, dar apoi se acumulează, nears, pe fundul vetrei 
și blochează alimentarea corectă. 

Folosește obligatoriu capac, pentru a nu pierde căldura si a 
scurta timpul de fierbere, prăjire sau coacere. Diametrul ideal 
pentru vase este de 26 de cm, cât corpul sobei. 

 

INTRETINEREA ARZATORULUI SI A VASELOR 

În folosire, pe fundul vaselor se poate depune funingine. Pentru a 
evita acest lucru, poti proteja fundul vasului cu folie staniol. Un 
secret pe care puțini oameni îl știu: unge fundul vasului cu 
săpun lichid înainte de a-l așeza pe foc, se va curăta ușor la 
final. 

La final, după stingerea jarului, golește complet soba și curăț-o 
peste tot. Folosește o cârpă unsă cu putin ulei si asigură-te că o 
depozitezi ferită de umezeală. 



Soba EcoZoom VERDE  nu este proiectată pentru a fi instalată într-o 

reședință permanentă. EcoZoom Verde se va folosi doar în aer liber. 

Asigurați în toate direcțiile un spațiu de 90 de cm fără matericale 

inflamabile. NU depozitați lemne, lichide inflamabile sau alte materiale 

combustibile prea aproape de unitate. NU MODIFICAȚI SOBA ÎN NICIUN 

MOD. 

Pentru a preveni rănirea, nu permiteți nimănui care nu este familiarizat cu 

operarea corectă a sobei EcoZoom să folosească această sobă.Nu folosiți 

soba EcoZoom Verde dacă sunteți sub influența drogurilor sau a alcoolului. 

ATENȚIONAȚI TOATE PERSOANELE ASUPRA PERICOLULUI 

TEMPERATURILOR  ÎNALTE ALE SUPRAFEȚELOR, ATUNCI CÂND SOBA 

ESTE ÎN FUNCȚIUNE – MAI ALES COPII MICI. Nu lăsați niciodată copii 

mici nesupravegheați în proximitatea sobei Ecozoom VERDE. 

Păstrați zona în care plasați soba curată și ferită de materiale combustibile, 

benzină, ulei de motor, naftalină și alți vapori sau lichide inflamabile. 

ATUNCI CÂND PREGĂTIȚI FOCUL în soba Ecozoom VERDE folosiți mănuși 

ignifugate și protecție pentru ochi, pentru a preveni arsurile. Nu turnați 

niciodată benzină sau lichide inflamabile în sobă, în timpul utilizării. 

NU LĂSAȚI NICIODATĂ SOBA NESUPRAVEGHEATĂ ATUNCI CÂND O 

UTILIZAȚI. NU EXAGERAȚI INTENSITATEA FOCULUI PENTRU E 

PREVENI FOCUL ÎN EXTERIORUL SOBEI. NU CLĂDIȚI LEMNE ÎN 

EXTERIORUL SOBEI ÎNTRUCÂT SOBA SAU ÎMPREJURIMILE POT SUFERI 

 DEPRECIERI. 



ATENȚIE: SOBA ESTE FIERBINTE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII. FERIȚI COPIII, 

HAINELE ȘI  MOBILA. CONTACTUL CU SOBA  AR PUTEA CAUZA  

ARSURI DE PIELE. 

NU ATINGEȚI SOBA DUPĂ UTILIZARE DECÂT DUPĂ CE S-A RĂCIT. 

 INSPECTAȚI SOBA ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE. NU FOLOSIȚI 

SOBA DACĂ OBSERVAȚI FISURI SAU DACĂ VATRA ESTE 

COMPROMISĂ. 

ATENȚIE: PERICOL DE EXPLOZIE. NU FOLOSIȚI CHIMICALE SAU ALTE 

TIPURI DE LICHIDE PENTRU PORNIREA FOCULUI. NU FOLOSIȚI 

NICIODATĂ CHIMICALE, BENZINĂ, KEROSEN, LICHID PENTRU 

APRINDEREA CĂRBUNELUI SAU ALTE LICHIDE SIMILARE PENTRU A 

PORNI SAU A ÎMPROSPĂTA FOCUL. 

PĂSTRAȚI TOATE LICHIDELE INFLAMABILE, ÎN SPECIAL BENZINA, 

DEPARTE DE SOBĂ, FIE CĂ ESTE PORNITĂ SAU DEPOZITATĂ. 

ATENȚIE: FOLOSIȚI DOAR MATERIALE DE TIP LEMN SOLID. NU ARDEȚI 

GUNOI. 

ATENȚIE: PERICOL DE INTOXICARE CU MONOXID DE CARBON (CO ) 

CARBON – O ACUMULARE DE GAZE DE MONOXID DE CARBON ESTE 

TOXICĂ ȘI POATE FI FATALĂ.  

Monoxidul de carbon este un gaz fără culoare, fără miros produs în timpul 

arderii lemnului, cărbunelui, uleiului, benzinei și de către alte instrumente 

de ardere. 

Este important să asigurați un curent potrivit și ventilație adecvată atunci 

când folosiți o sobă EcoZoom VERDE. 

 

 

 



Soba rachetă Ecozoom VERDE este garantată 3 ani pentru 
utilizare moderată, pentru persoane fizice și 1 an pentru 
persoane juridice. Pe tot acest parcurs și în funcție de problema 
pe care ai întâmpinat-o, îți putem trimite piese de schimb foarte 
ușor de montat, sau îți putem înlocui produsul.Te rugăm să 
respecți câteva instrucțiuni simple de utilizare a sobei tale 
eficiente. Este esențial să citești instrucțiunile de siguranță a 
utilizării.

 Nu izbi și nu lovi corpul arzătorului. Stabilizează-l în timpul 

folosirii și depozitează-l ferit de umezeală. Nu-i provoca șocuri 

termice, în nici un caz nu încerca să îl stingi cu apă. Izolarea cu 

bloc ceramic este eficientă chiar dacă poate prezența fisuri mai 

fine sau mai nuanțate.  

Este normal să existe fenomene de contracție și asta nu va 

afecta comportamentul sobei tale eficiente. La fel, cămașă 

interioară poate coroda în timp, datorită temperaturii foarte 

ridicate prezența în vatra izolată și se înlocuiește ca piesă 

consumabilă.  

Contactează-ne oricând la salut@ecozoom.ro, dacă dorești să te 

susținem cu informații privind folosirea produselor noastre. 

Găsești mereu informații actualizate pe www.ecozoom.ro 

 



La Ecozoom, avem incredere deplina in produsele noaste, 
probate in conditii grele si pe care ti le recomandam cu 
responsabilitate. 

Este foarte simplu sa returnezi un produs. 

Daca ai decis ca produsul cumparat de pe ecozoom.ro nu este 
conform asteptarilor tale., sau pur si simplu nu il mai doresti, este 
foarte simplu sa te retragi din contract. Totusi, avem rugamintea 
sa te incadrezi in termenul legal de 14 zile lucratoare de la data 
receptiei produsului.  
 
Pasul 1. Te rugam sa ne trimiti un email la adresa 
salut@ecozoom.ro in care sa ne anunti de intentia ta. de a 
returna un produs achizitionat de la noi, impreuna cu numarul 
comenzii sau facturii  de achizitie. Te rugam sa adaugi si IBAN ul 
contului in care doresti sa iti rambursam banii, 
 
Pasul 2. Stabilim impreuna cand e cel mai bun moment sa 
trimitem o firma de curierat spre tine., care va ridica coletul cu 
produsul pe care il returnezi. 
 
Este foarte important pentru noi si te rugam sa pregatesti 
produsul, impreuna cu cutia originala a acestuia, nedeteriorata, 
toate accesoriile primite si o copie a facturii de achizitie.  

Pasul 3. Iti restituim banii, in termen de 10 zile lucratoare de la 
data cand recetionam coletul in depozit.  

Iti stam oricand la dispozitie la salut@ecozoom.ro, daca vrei sa 
te ajutam in orice privinta legata de produsele noastre. 

 

 

 

 



 

 

In ultimii ani am remarcat o creștere a interesului în legătură cu 
sobe eficiente de tip "rachetă" pentru gătit. În acest moment 
putem găsi pe piață o serie întreagă de arzătoare sudate din 
profile de oțel, descrise de producători că fiind "rocket stove". 
Eficiența acestora nu intră în discuția articolului de față, dar este 
important de precizat că nu orice horn vertical alimentat printr-un 
buncăr cu lemne poate fi numit instrument eficient de gătit pe 
lemne. Subliniem în mod special importanța siguranței în folosire, 
probabil cel mai important aspect al acestora. 

Te invităm să studiezi cu atenție produsele propuse spre vânzare 
și să te asiguri că nu afectează integritatea ta sau a familiei tale. 
Ne referim în mod special la felul în care parte dintre acestea se 
încing "la roșu", devenind periculoase în mod special pentru 
copiii care se joacă pe lângă ele, sau putând genera incendii.  
Mai e de remarcat lipsa de stabilitate a multora dintre ele, mai 
ales când alimentează vase mari. 

În principiu, datele de mai sus reflectă și aspecte pozitive. Unul 
ar fi interesul în contrucția acestor arzătoare eficiente în regie 
proprie. Oamenii își doresc să experimenteze, să învețe și să 
construiască sobe mai bune și mai eficiente, atât pentru gătit 
(modele mai simple) cât și de tipul “mass heater”, pentru 
încălzirea locuințelor individuale 

 



10 REGULI DE DESIGN AL SOBEI RACHETĂ PENTRU GĂTIT 
 
Dr. Larry Winiarski,director tehnic al Centrului de Cercetare 
Aprovecho. 
 

1. IZOLAREA VETREI DE FOC 
 
Este obligatoriu să izolăm vatra cu materiale rezistente la 
temperaturi înalte și cu masă scăzută, pentru a menține 
temperatura de ardere cât mai crescută. Menținem cât mai 
scăzută temperatura corpului sobei. O sobă încinsă la roșu 
pierde căldură. Ne dorim ardere cât mai completă și transferul 
căldurii doar spre fundul vasului de gătit, fără pierderi prin pereții 
arzătorului. 

 
2. EVACUAREA GAZELOR APRINSE 
 
Honul vertical izolat, situat imediat deasupra vetrei, trebuie să 
aibă o înălțime de 2-3 ori mai mare decât diametrul acestuia. 
Căldură se transferă direct către fundul vasului folosit. 
 
3. ARDEREA CORECTĂ A LEMNULUI 
 
În procesul de ardere, menține aprinse doar vârfurile crengilor / 
lemnelor folosire, pe măsură ce acestea pătrund în vatră prin 
buncărul de alimentare. Obiectivul este să evităm cât mai mult 
arderea incompletă a lemnului și generarea de gaze ce nu au 
timp să se aprindă și se ridică sub formă de fum, sau se depun 
sub formă de gudron pe fundul vaselor. Vom menține un raport 
optim între puterea dorită și cantitatea de lemn aprins. Prea mult 
lemn ars incomplet se acumulează pe fundul vasului și 
blochează accesul oxigenului. 
 
Introducerea graduală a crengilor mai are un avantaj, acestea au 
timp să se usuce, mai ales dacă folosești crenguțe strânse de la 
suprafață solului. 

http://aprovecho.org/
http://aprovecho.org/


 
4. FLUXUL DE AER 
 
Este important să menținem un flux de aer constant și neîngrădit 
în jurul combustibilului. Principiul fundamental al arzătorului de tip 
rachetă este crearea unui curent vertical de gaze fierbinți, 
alimentat de diferența de temperatura dintre buncărul de 
alimentare și hornul foarte bine izolat. Aerul trebuie să circule 
liber, asta va duce la o ardere cât mai completă a lemnului. 
 
5. RAPORTUL AER / COMBUSTIBIL 
 
Raportul corect de aer în camera de ardere se obține prin teste, 
îți recomandăm să experimentezi cu tipurile de lemn, cantitatea 
lor și dispunerea în buncărul de alimentare, pentru obținerea unui 
echilibru. Prea mult aer rece scade temperatura în camera de 
ardere. Prea puțîn aer duce la ardere imcompletă. 
 
6. DIMENSIONAREA VETREI DE FOC 
 
Practică ne-a arătat că pentru nevoi domestice nu e necesară 
supra-dimensionarea vetrei de ardere. Este suficientă o 
suprafață (a secțiunii perpendiculare pe fluxul de gaze) de cca. 
160 de cm pentru o putere de 2kw. Aceasta poate crește în 
aplicățiile industriale. 
 
7. POZIȚIONAREA CORECTĂ A COMBUSTIBILULUI 
 
Pe măsură ce intră în buncărul de alimentare, e important că 
lemnul să nu stea pe sol, ci să fie ridicat (de ex. pe un grătar), 
pentru a permite circulația liberă a aerului în jurul combustibilului. 
Când ardem crengi, e mai bine să nu le înghesuim, ci să lăsăm o 
distanță de 1-2 cm între ele. Combustibilul de tip peleți va fi 
așezat cel mai bine pe un grătar cu ochiuri mici. 
 
 



8. FLUXUL DE AER PE SUB CĂRBUNI 
 
Alimentarea cu lemn se va face având grijă că aerul să circule pe 
sub tăciuni generați de arderea lemnelor. Dacă aerul circulă doar 
deasupra cărbunilor, se va produce condensul gazelor din lemn . 
 
9. TRANSFERUL CĂLDURII 
 
Vom izola interiorul sobei de fluxul de gaze încinse, având grijă 
că acestea să tranfere temperatura doar către vasele de gătit. 
Spre deosebire de sobele de tip rachetă cu pat de acumulare a 
masei termice, așa cum sunt cele pentru încălzire, ne dorim să 
utilizăm integral energia pentru prepararea alimentelor. 
 
10. DISTANȚA CORECTĂ ÎNTRE SUPORT ȘI VASE 
 
Ne dorim să avem pierderi de căldură cât mai mici în jurul vasului 
de gătit. Pentru un trasfer optim de căldură spre vas vom 
menține distanță între acesta și sobă cât mai mică, fără să 
înecăm fluxul de gaze (foc leneș). Estimăm această distanță 
păstrând constanța secțiunea fluxului de gaze încinse în jurul 
vasului de gătit. Excepția apare doar când folosim un horn de 
evacuare exterior sau un ventilator de evacuare forțată, caz în 
care distanța între vase și corpul sobei poate fi redusă 
substanțial. 
 
................................................................................... 
Găsești informații complete pe www.aprovecho.org 
.................................................................................... 
 
 

 

 

 



Regulile de mai sus se aplică tuturor tipurilor de arzătoare 
eficiente, fie mici și portabile, fie fixe în curte, pentru vase mari și 
foarte mari, fie în interiorul locuințelor (cu ventilație adecvată), fie 
instituționale și comerciale, pentru festivaluri și cantine. Evident, 
utilitatea lor este invers proporțională cu disponibilitatea altor 
combustibili. Este important totuși să reținem că în situații de 
urgență, sau în zone fără utilități, vom avea mereu nevoie de 
instrumente pentru gătit bine făcute și eficiente. 
 
Mai e de spus că am văzut aplicații reușite construite în regie 
proprie și care folosesc materiale foarte ieftine, sau chiar 
refolosesc produse din gospodărie (de exemplu găleți sau 
butoaie pentru corpul sobei, cenușă, perlit sau folie de staniol 
pentru izolare). Aplicând regulile de mai sus, experimentele tale 
se vor apropia de randamentul pe care ți-l dorești. 

Suntem mândri să îți oferim cel mai longeviv produs al nostru, 
EcoZoom VERDE, o sobă rachetă eficientă și portabilă care 
întruchipează cu brio materializarea regulilor de design de mai 
sus. Îți dorim baftă la construit și la gătit și nu uita, joacă-te 
responsabil cu focul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


