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SORTIMENT DRU
NA PLYN

SORTIMENT DRU
NA DŘEVO

SORTIMENT DRU
NA ELEKTŘINU

Čelní a průhledové

Cosmo RCH
Cosmo tunel RCH
Maestro 60 RCH
Maestro 60 Tall RCH
Maestro 75 RCH
Maestro 75 Tall RCH
Maestro 75 Tunnel RCH
Maestro 75 Vysoký tunel RCH
Maestro 100 RCH
Metro 80XT RCH
Metro 80XT tunel RCH
Metro 100XT-41 RCH
Metro 100XT-41 Tunel RCH
Metro 130XT-41 RCH
Metro 130XT-41 Tunel RCH
Metro 150XT-41 RCH
Metro 150XT-41 Tunel RCH
Metro 200XT RCH
Metro 200XT tunel RCH

Litinová krbová kamna na dřevo, na dřevo a uhlí

Projekční elektrické krby

Virtuo 75
Virtuo 80/2
Virtuo 80/3

Rohové a třístranné

Lugo 70/2 RCH
Lugo 70/3 RCH
Lugo 80/2 RCH
Lugo 80/3 RCH
Maestro 75XTU RCH
Maestro 60/2 RCH
Maestro 60/2 Tall RCH
Maestro 60/3 RCH
Maestro 60/3 Vysoký RCH
Maestro 80/2 RCH
Maestro 80/3 RCH
Maestro 105/2-01 RCH
Maestro 105/3-01 RCH
Metro 100XT/2-41 RCH
Metro 100XT/3-41 RCH
Metro 100XTL-41 RCH
Metro 100XTU-41 RCH
Metro 130XT/2 RCH
Metro 130XT/3 RCH
Metro 130XTL RCH
Paco RCH

Závěsné a volně stojící

Circo RCE
Diablo Next RCE
Maestro 60/3 Modul RCH
Polo RCE
Passo RCH
Trio RCE

Dru 55CB
Dru 64CB
Dru 78CB

Dru 44MF
Dru 78MF



HETVOOR DISTRIBUTION PRAHA 

jsme lídrem v oboru ekologického vytápění prostřednictvím dovozu a prodeje převážně plynových krbů
a kamen, ale také krbů a kamen na dřevo jako Spartherm. Jsme největší dovozce a prodejce plynových krbů v ČR a na 

trhu jsme již od roku 2000. Za tuto dobu jsme se stali firmou poskytující komplexní služby v oblasti vytápění.

Věříme a doufáme, že prostřednictvím našich značek Vám přineseme nejen pohodu, ale i špičkové 
výrobky s perfektním servisem.

www.hetvoor.cz 
www.hetvoorservice.cz 
www.hetvoorgroup.cz



Dokonalá kombinace tepla a atmosféry

Odvod spalin lze realizovat prostřednictvím 
nového komínu přes stěnu, přes střechu nebo 

pomocí vyvložkování původního komínu

Snadno se čistí pomocí pantového 
otevíracího systému dvířek

Udělejte svůj krb více osobním, 
vyberte si samostatný rámeček

Nejvyšší třída energetické 
účinnosti plynu

Uzavřený systém, kdy 
komín přivádí vzduch pro 

hoření pod hořák

Nejkrásnější řešení pro plamen

Krásné ohniště, sklo, 
kameny, dřevo nebo 
Ceraglass - černé vnitřní 
skleněné panely 

Vyberte interiér, který odpovídá 
Vašim představám

Antireflexní sklo CV Glass

My v HETVOOR Vám pomůžeme
s výběrem plynového krbu

Výběr plynového krbu vyžaduje systematický přístup v závislosti na Vašem prostoru, na 
Vašich představách a očekáváních. Je nutné zohlednit nutná technická data pro připojení 
na plyn a pro odkouření. 

My Vám pomůže tím, že vyslovíme správné otázky a zmapujeme všechny možnosti.

Zkuste si položit základní otázky

› Jaký má být účel krbu?
› Požadujete jen výkon a teplo nebo jen design a pohodu?
› Nebo kombinace obou?
› Jak velká je plocha, kterou chcete vytápět?
› Které designy a styly nejlépe vyhovují interiéru?

HLAVNÍ VÝHODY KRBŮ DRU
Vyberte si krb, který Vám nejlépe vyhovuje



Dynamic Flame 
Burner®

Vario Linear

Pomocí naší jedinečné technologie hořáku si zvolíte 
styl plamene, který vyhovuje Vašemu vkusu.
Hledáte umění realistického ohně, stejně jako požadujete 
špičkový design krbu na plyn?
Plynové krby DRU vyniknou díky jejich jedinečnému 
hořáku, který může vytvářet více typů designu plamene.

› Živé, přírodní plameny s technologií hořáku Dynamic
Flame Burner® 3D pro krby DRU a Truflame Burner®
3D pro krby Global Fires

› Široký a hluboký krb s Vario hořákem
› Lineární, tedy klasický rovný hořák – převážně u řady

Global Fires

Hledáte skutečný pohled na hořící 
dřevo, ale s výhodami plynového krbu?

Funkce Dynamic Flame Burner® a 
Truflame Burner® toto umožňuje. 
Tyto jedinečné hořáky byly speciálně 
vyvinuty společností DRU a kombinují 
jednoduchost plynu s jedinečným 
pohledem do skutečného krbu na 
dřevo.

Systém se skládá ze dvou hořáků: první 
hořák v krbu vytváří široký 
a hluboký oheň, druhý hořák, který lze 
vypnout nebo samostatně regulovat, 
zajišťuje sytost a výšku. Tyto hořáky 
jsou zabudovány do keramických 
polen, což způsobuje obtékání 
plamene kolem nich. Do keramických 
polen jsou umístěny rovnou dva 
hořáky.

Při vypnutí těchto hořáků zůstává 
pohled na klasicky hořící polena. 
V tomto režimu je krb extrémně 
úsporný a hlavně bezobslužný 
a bezpečný.

Skutečné krby a skutečný plamen

DRU používá různé metody, abyste získali pocit pravého 
hořícího dřeva. Příslušenství žhavých uhlíků dává efekt 
žhavého uhlí v pravých polenech.

Keramická polena jsou vyráběna tak, aby vypadala skutečně. 
Od dřevěných polen jsou zcela nerozeznatelná. 

Naše zaměření na detaily Vám zaručí, že získáte to nejlepší.

Truflame 
Burner®

3D 3D

IDEÁLNÍ HOŘÁKY Z PRODUKCE DRU
Unikátní technologie hořáků DRU uspokojí opravdu každého. Rovné hořáky nebo 
několik samostatně ovládaných hořáků v krbu, opravdu unikátní. DRU nabízí ve 
svých produktech nejmodernější hořáky výhradně ze svého vývoje a z vlastní 
produkce. Jednoduše navrženo a vyrobeno v Holandsku.

Vyberte si vlastní typ hořáku - v DRU máme ty nejmodernější. 

3D hořáky

Dynamic Flame Burner
S technologií Dynamic Flame Burner® dosáhne DRU kopie 
skutečného hořícího dřeva. Určeno pouze pro krby DRU.

Truflame Burner®
S technologií Truflame Burner® dosáhnou krby Global Fires 
ideálního tvaru ohně. Určeno pouze pro krby Global FIres.



Hledáte bohatý vzhled plamene se spoustou perspektivy? Vytváříme iluzi skutečného ohně pomocí širokých a vysokých 
plamenů. Vario hořák je vyvinutý společností DRU, instalovaný do vložek s různými rozměry s unikátním zig-zag designem. 
Kromě toho, díky technologii DRU Eco Wave, zachováváte krásný vysoký vzhled plamenů při velké šířce plamenů a to i při 
nižší teplotě hoření. Eco Wave – malý výkon a vysoké plameny.

Hnědá 
keramická 
polena

Bílá keramická 
polena

Šedé 
kameny

Bílé 
kameny

Černé 
skleněné 
kamínky

VARIO HOŘÁK (zig-zag) bohatá 
vizualizace hořícího dřeva

Volframová 
žhnoucí vata

VYBAVENÍ LŮŽKA HOŘÁKŮ
DRU nabízí následující možnosti vybavení hořáků

Keramická polena
Sada autentických keramických 
polen. Výborná struktura polen
a věrné barvy tvoří polena 
nerozeznatelná od dřevěných.

Dostupné v barvách a strukturách: 
hnědá nebo bílá bříza.

Vata
Volframová vata zvýrazňuje
barvu a tvar plamene. Dodáváno ve 
standardu k vybraným vložkám.

Kameny
Kameny bílé nebo šedé.

Skleněné kamínky
Černé skleněné kamínky.

LINEÁRNÍ HOŘÁK 
Klasický rovný hořák 
s vysokými plameny

Raději byste viděli vysoký plamen v přímce po celé šířce krbu? Mnoho plynových krbů DRU je vybaveno lineárním hořákem. 
Tento hořák Vám dává jedinečný, dynamický vzhled plamene v úzké vodorovné přímce, která vytvoří okouzlující oheň.



CV GLASS – ANTIREFLEXNÍ SKLO
Ideální řešení pro minimalizování odrazů ve skle

Skutečné potěšení z ohně je, když uvidíte plameny jasně a bez zbytečných odrazů ve skle. 
Když jsme vyvíjeli sklo Clear View, získali jsme inspiraci u otevřených krbů.
CV Glass sklo DRU Clear View je vytvořeno tak, že vypadá, jako by vůbec na krbu nebylo. 
Baví Vás také pohled do krbu na oheň, který není rušený odrazy ve skle? Potom jste našli 
ideální příslušenství.

K dispozici pro téměř všechny modely DRU.

Standardní sklo CV Glass

CV Glass lze čistit pouze přípravkem DRU Cleaner, aby nedošlo k poškození antireflexní vrstvy skla. Sklo se musí čistit 
dvoufázově a vždy, když je krb mimo provoz a studený. Dbejte pokynů pro první čištění před zatopením a pro druhé 
čištění za studena po prvních 15-ti minutách topení.

VNITŘNÍ STĚNY KRBŮ
Spousta možností pro konečný vzhled krbů

Konečná podoba interiéru krbu 

Materiál zadní stěny (nebo i bočních 
stěn) v kombinaci s hořákem do velké 
míry přispívají k celkovému vzhledu 
plamenů krbu a způsobu sálání.

DRU nabízí řadu možností pro vnitřní 
úpravu vašeho krbu. 

Standard: černá matná, moderní design 
a ideální pro sklo Clear View.

Ceraglass: černé skleněné panely, pěkný 
odrazový efekt, který vytváří další 
hloubku plamenů, lepší odraz tepla do 
interiéru.

Matt glass: černé skleněné panely matné

Klasická cihla: pro klasický nebo 
venkovský vzhled. Vypadá jako staré 
zdivo.

Rib cast: lisované žebrování

Vyberte si svůj vlastní design
Vnitřní obložení* téměř všech našich 
plynových krbů si můžete vybrat sami. K 
dispozici je 6 různých designů: černá, 
ceraglass, matné sklo, žebrovaný odlitek, 
klasický kámen (DRU) a klasický kámen 
(DRU Global). 

STANDARD - Black matt

Ceraglass Matt glass Rib cast Classic stone 

(DRU)

Classic stone 

(DRU Global)



JEDNODUCHÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Patentovaný pružinový systém otevírání dveří pro snadnou údržbu

Plynový krb Vám dává teplo a atmosféru ve Vašem domě 
pouhým jedním stisknutím tlačítka
Proto ho používáte každý den. Plynové krby nevyžadují 
nadměrnou údržbu, ale čištění a udržování v pevně sta-
novených časech je důležité. Hořák by měl být udržován 
jednou za rok během čištění skla. To je úkol, který můžete 
udělat sami. Otevírání krbu pro údržbu a čištění je ve 
skutečnosti velmi snadné, pokud máte unikátní systém 
DRU s jednoduchým otevíráním dveří. Toto pružinové 
nebo otočné otevírání je bez námahy. Již žádné 
šroubováky a pracná manipulace se sklem.

Vynikající design
S patentovanými dvířky Easy Release systému DRU, je 
velmi jednoduché otevřít dveře svého krbu pomocí    
důmyslně skryté rukojeti. Rámy dvoustranných 
a  třístranných modelů mohou být zcela skryty pohledu, 
vytváří víc skleněné plochy. Již Vás neruší pohled na rám 
krbu. To Vám vždy umožňuje neomezený pohled na 
krásné plameny. Navíc u rohových a třístranných 
modelů jsme použili bezrámové sklo. Díky tomu je hoření 
zcela vzduchotěsné a tím zajišťuje optimální spalování 
a bezpečnost.

Vyzkoušejte si 

inovativní způsob 

údržby
Praktické pružinové nebo 
křídlové otevírání dveří

› Jemná skrytá rukojeť

› Bezrámové sklo

› Není třeba šroubování

Dostupné pro vybrané modely.



DÁLKOVÉ    OVLÁDÁNÍ 
HONEYWELL
Využijte naplno možnosti špičkového dálkového ovládání u krbů DRU. Mezi 
hlavní funkce a ukazatele ovladače patří:

• manuální nastavování krbu
• hodiny
• dny
• jednotlivé nastavení dnů
• nastavení doby a teploty hoření
• zapnutí
• vypnutí
• vestavěný termostat
• programovatelný termostat
• ukazatel chyb
• ukazatel síly signálu a baterie
• zapnutí a vypnutí jednotlivých hořáků
• ukazatel teploty v místnosti

Dálkový ovladač Honeywell
Standardní vybavení krbů DRU

Malý, ale s velkou hodnotou pro optimální pohodlí

Náš nový ovládací systém Bluetooth pro krby DRU Eco Wave se rychle a snadno používá a vztahuje se na 
všechny plynové krby DRU Eco Wave. Bude implementován pro jednotlivé produkty od podzimu 2022. 
Tento nový operační systém také obsahuje zcela nové uživatelsky přívětivé dálkové ovládání a 
aktualizovanou aplikaci. Už žádné potíže se slabým signálem wifi v showroomu nebo na místě instalace. 

Co je nového?
Všechny naše plynové krby Eco Wave RCH budou provozovány pomocí Bluetooth, což zajistí rychlejší a 
bezpečnější připojení. Působivý nový dálkový ovladač má nyní samostatná tlačítka pro každou funkci a velký, 
jasný displej, který zajišťuje ovládání bez námahy.

Aplikace
Aplikace DRU byla přepracována a má další funkce. Nyní pracuje s plynovými a elektrickými krby DRU a je 
stále kompatibilní se stávajícím modulem Wi-Fi. Prodejci nyní mohou pomocí aplikace kontrolovat stav krbu, 
a to na dálku nebo přímo na místě. Výsledkem je lepší zákaznický servis a větší spokojenost spotřebitele.

Ve zkratce:

• Není potřeba žádný další modul Wi-Fi. Pro jej naleznete již jen jako náhradní
díl v příslušenství. Bloutooth jsou vybaveny všechny krby již v základní ceně.

• Rychlejší a bezpečnější než stávající připojení Wi-Fi.

• Komunikace pomocí aplikace nebo dálkového ovládání.

• Rozsáhlé servisní menu (dostupné na dálku).

• Samostatná tlačítka pro každou funkci na dálkovém ovladači.

• Krb může obsluhovat více uživatelů a více zařízení. Každý v domácnosti si
může stáhnout aplikaci a používat k ovládání krbu svůj telefon.

Bluetooth 

nahrazuje 
Wi-Fi modul

nový typ ovládání a komunikace pro krby DRU



LUX OMNI VENTILATOR

Pro lepší výdech horkého vzduchu a plynulejší cirkulaci 
ohřátého vzduchu můžete mřížky Omni osadit přídavným 
malým ventilátorem.

OSVĚTLENÉ MŘÍŽKY LUX
Větrací mřížky pro ochranu vašeho krbu

LUX DESIGN
Při použití krbu se zvyšuje teplota v obestavbě. Proto je nutné odvětrat krb, aby nedošlo k prasknutí obezdívky 
nebo krbové vložky. Pro tento účel vyvinula DRU různé mřížky LUX v barvách slonová kost, hliníková a 
antracit. Ty jsou integrovány do stavby a dálkovým ovladačem krbu je můžete dodatečně osvětlit díky 
vestavěnému světlu*.

* Pro osvětlené mřížky je nutné dokoupit SET Lighting. Lze objednat pouze pro mřížky Lux, Omni a Lignum.

Lux Fino Lux Sleeve Lux Lignum Lux Omni Lux

Lux ventilator pro mřížky Omni

ŠETŘETE ČAS PŘI MONTÁŽI
Použijte originální systémové nožičky

SADA 4 ks prodloužení
Jednoduché 4 originální nožičky Vám ušetří čas a síly při montáži 
plynových krbů DRU a Global Fires. 

- jednoduše zkrátíte pilkou do požadovaného rozměru
- díky nožičkám již nemusíte vložku složitě podezdívat
- pevně umístíte vložku do požadované výšky
- délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm
- materiál ocel pozink
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100% atmosféra, 0% teplo
Raději upustit od tepla a zachovat atmosféru?

Poté přepněte na funkci Eco Glow. Eco Glow vám umožní
vychutnat si žhnoucí oheň díky lůžku hořáku. Toto realistické hořákové lůžko 

nevydává žádné teplo a lze jej ovládat samostatně. To znamená, že budete 
moci ovládat atmosféru ve svém domě pomocí aplikace nebo dálkového 

ovladače.

flameDokončete svůj oheň se stěnovými 
panely

Vzhled exteriéru krbu si můžete zvolit i sami. Naše žebrové 
lité stěnové panely* udělají váš interiér ještě lepším. Stěnové 
panely jsou široké cca 30 cm. Výška závisí na typu krbu a je 
tomu plně přizpůsobena.

Eco Glow

Eco Wave

Eco Wave

Čas

50%
úspory

100%

0%

Výška plamene normální poloha Výška plamene Eco Wave

Kontrolujte svou energii
Naše technologie Eco Wave v plynových krbech snižují spotřebu plynu až o 50 %, aniž by to ovlivnilo atmosféru 
vaší domácnosti, takže si budete moci užívat celý ohromující obraz plamenů po celý rok a mít plnou kontrolu 
nad svou spotřebou. Ovládání tepla, plamenů a spotřeby je velmi jednoduché pomocí aplikace DRU nebo 
dálkového ovladače DRU. Na výběr jsou dva různé pohotovostní režimy nebo si dokonce můžete vyvinout svůj 
vlastní pohotovostní režim, takže je velmi udržitelný!

Design pro všechny
Preferujete klasický design nebo elegantní a moderní? V DRU najdete krb pro každý vkus a každý prostor. 
Od vestavěných až po volně stojící krby, od čelního prosklení až po 3stranné krby nebo dokonce 
tunelový model. Volba je na vás!

ECO WAVE

Snižuje spotřebu 
plynu až o 50 %

při stále vysokých plamenech

Další možnosti



RCH remote control (DRU)

• rozsáhlé funkce ovládání

• ovládací prvky Honeywell

RCE remote control 

(DRU a DRU Global)

• přímé ovládání

• ovládání Mertik

Ovládací dvířka

Pokud jde o údržbu a poruchy, je 
důležité mít neustále přístup k bloku 
regulace plynu. Proto DRU vyvinulo 
speciální ovládací dvířka. Lze 
úhledně integrovat do obestavby 
krbu a vždy pod úroveň dna krbové 
vložky.

Modul řízení
Konkrétně pro oblast rekreace
(rekreační parky, hotely atd.), DRU a 
ICY vyvinuly modul umožňující 
lokální kontrolu krbů a dálkové 
ovládání přijímacím systémem.

Všechny dálkové ovladače jsou vybaveny elektronickým zapalováním, funkcí termostatu a funkcí hodin.

Aplikace + komunikační modul 
Chcete mít plnou kontrolu nad 
tvarem plamene? Poté zvolte 
komunikační modul Eco Wave.
Aplikace Drufire (ke stažení 
zdarma na iOS/Android) vám 
umožňuje nejen ovládat oheň, ale 
také si sami nastavit vzor 
plamene. To je vhodné pouze pro 
krby se systémem Eco Wave.

Domotica Home Automation

• připojení k různým systémům

• pro řízení Honeywell i Mertik

Plná kontrola 
a maximální 
pohodlí.

• Vybaveno pohybovým a 
světelným senzorem pro zajištění 
chytré spotřeby energie.

• Inovativní a snadné použití

• Žádné samostatné dálkové 

ovládání a žádné další baterie.



Přes střešní 
ohebnou trubku 
v komíně

1) Stávající komín

2) Nový komín

Přes střechu (plochou)
• rovné nebo s ohyby

Přes střechu (šikmá)
• rovné nebo s ohyby

Přes stěnu / Přímý kouřovod
• přímo z krbu pomocí
90° kolene směrem ven
• možné na mnoha
modelů

Přes zeď
• první 1 metr svisle,
pak ohyb o 90°

Odkouření v průměru jen 60/100 mm 
může být dlouhé až 100 metrů a 
můžete použít mnoha ohybů.

Nemáte žádný 
komín

ale přesto chcete 
nainstalovat 

plynový krb?

Máme řešení...

Stěnový

ventilátor

Střešní

ventilátor

3) Nemám komín

využiji Power Vent - odtahový ventilátor spalin.

Možné způsoby 
umístění ventilátoru 
Power Vent



PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY1

ROVNÉ PROSKLENÍ



Váha vložky 90 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CRG 6 286 Kč 

CS 6 456 Kč 

CV GLASS 4 417 Kč 

SHSC 951 Kč 

SEL 2 514 Kč 

CLR 1 325 Kč 

CHGF 4 621 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Classic stone - vnitřní výstelka interiéru vložky keramické pláty v designu cihla

Controlní dvířka pro řídící jednotku, barva slonová kost /Ivory/, vnější rozměr dvířek 300 x 225 mm, montážní otvor 285 x 190 mm

NÁZEV

47154 DRU Global 55 XT BF -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - s keramickými poleny.          98 687 Kč 

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, hnědá keramická polena, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 20 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Ostatní příplatková příslušenství

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Global 55 XT BF

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* ✔ Oblázky malé bílé

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 92,6% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 487 x 521 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 582 x 858 x 358 mm

Typ hořáku 3D Truflame Burner® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

DRU Global 55 XT BF
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

98 687 Kč 

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 2,6 - 4,6 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,35 až 0,62 m3/hod.
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DRU Global 55 XT BF
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Ilustrační foto

Váha vložky 90 kg

100 mm jednosložkový max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CRG 6 286 Kč 

CS 6 456 Kč 

CV GLASS 4 417 Kč 

SHSC 951 Kč 

CLR 1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

CF - jednoplášťový komín, vzduch

pro hoření z interiéru

* Příslušenství a možnosti za příplatek / RCE - Remote Control Mertik

www.hetvoorservice.cz

LED podsvícení hořáku

NÁZEV

47949 DRU Global 55 XT CF -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - s keramickými poleny.        102 239 Kč 

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, hnědá keramická polena, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Mertik GV60, nemá výškově seřiditelné nožičky - vložka slouží jako 

kazeta.! Řídící jednotka umístěna pod hořákem! Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod 

na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Classic stone - vnitřní výstelka interiéru vložky keramické pláty v designu cihla

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Ostatní příplatková příslušenství

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 487 x 521 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 666 x 754 x 364 mm

Typ hořáku 3D Truflame Burner® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Global 55 XT CF

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* ✔ Oblázky malé bílé

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé

Břidlice* x

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 2,8 - 3,7 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,35 až 0,62 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 92,6% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Pouze pro přímé odkouření bez kolen !

DRU Global 55 XT CF
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

102 239 Kč          
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plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 125 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG          16 309 Kč 

CS          14 780 Kč 

CV GLASS            9 344 Kč 

Eco Glow          13 591 Kč 

PV          28 371 Kč 

4S-110            8 936 Kč 

4S-140            9 921 Kč 

4S-70-200          25 483 Kč 

LED-PR            5 300 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Spotřeba min./max. - 0,27 až 0,93 m3/hod.

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

✔

www.hetvoorservice.cz

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

LED podsvícení hořáku*

Classic stone - vnitřní výstelka interiéru vložky keramické pláty v designu cihla

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Břidlice* x

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 70-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná

139 768 Kč          

Cena bez DPH

600 x 600 mm

Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Technické informace

Výkon 1,9 - 7,2 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

G20 / G31

Příplatková příslušenství 

Ostatní příplatková příslušenství

47324 DRU Maestro 60 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        139 768 Kč 

DRU Maestro 60 RCH

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Redukce komínu na DN 100/150 mm**

Rozměr viditelného skla ( Š x V )

Celkové rozměry ( Š x V x H ) 726 x 937 x 502 mm 

DRU Maestro 60 RCH

Polena hnědá - standard

Polena bílá

Skleněné kamínky černé

Skleněné kamínky čiré

Oblázky malé bílé nebo šedé

Oblázky velké bílé nebo šedé

Šamot žlutý - Natural * x

Cihlové obložení - Classic stone* ✔
Žebrovaný plech* x

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

plynová krbová vložka

Tmavý antracit matný - standard

Zemní plyn - natural gas / propan - propane

Délka komínu pro ventilátor PV min./max.

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

Účinnost 94,3%

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek

9 m / 92 m - 1 koleno =2 m

Černé sklo Ceraglass *

Montážní rám 4S - šířka 110 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám 4S - šířka 140 mm (zástavba 100 mm)

NÁZEV

✔

Přípojka 230V / je nutná3D Dynamic Flame Burner ®Typ hořáku

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky
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HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

plynová krbová vložka
DRU Maestro 60 RCH



Váha vložky 150 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG          20 386 Kč 

CRG MATT          20 386 Kč 

CV GLASS 9 344 Kč 

Eco Glow          13 591 Kč 

PV          28 371 Kč 

4S-110 9 887 Kč 

4S-140          10 839 Kč 

4S-70-200          26 434 Kč 

LED-PR 5 300 Kč 

SEL 2 514 Kč 

CLR 1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

www.hetvoorservice.cz

Montážní rám 4S - šířka 110 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám 4S - šířka 140 mm (zástavba 100 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 70-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

NÁZEV

48688 DRU Maestro 60 TALL RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        147 645 Kč 

x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Ceraglass matt - vnitřní výstelka vložky černé sklo matné

726 x 1 137 x 502 mm

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Účinnost 94,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 600 x 800 mm

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 60 TALL RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt * ✔ Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* ✔ Oblázky malé bílé nebo šedé

Žebrovaný plech*

147 645 Kč          

Cena bez DPHX - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná

DRU Maestro 60 TALL RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,27 až 0,93 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Technické informace

Výkon 1,9 - 7,2 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 9 m / 92 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H )
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HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

DRU Maestro 60 TALL RCH
plynová krbová vložka



Váha vložky 103 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CRG 9 344 Kč 

CS          14 780 Kč 

CV GLASS 6 456 Kč 

SHSC 951 Kč 

SEL 2 514 Kč 

CLR 1 325 Kč 

CHGF 4 621 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

✔ Oblázky malé bílé

Žebrovaný plech*

107 954 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 3,4 - 5,7 kW

Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone*

Ostatní příplatková příslušenství

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Controlní dvířka pro řídící jednotku, barva slonová kost /Ivory/, vnější rozměr dvířek 300 x 225 mm, montážní otvor 285 x 190 mm

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

NÁZEV

47178 DRU Global 70 XT BF -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - s keramickými poleny.        107 954 Kč 

Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,43 až 0,69 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, hnědá keramická polena, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Classic stone - vnitřní výstelka interiéru vložky keramické pláty v designu cihla

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Účinnost 92,7% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 720 x 600 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 815 x 939 x 358 mm

Typ hořáku 3D Truflame Burner® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Global 70 XT BF

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔

DRU Global 70 XT BF
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky
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DRU Global 70 XT BF
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Ilustrační foto

Váha vložky 101 kg

100 mm jednosložkový max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CRG            9 344 Kč 

CS          14 780 Kč 

CV GLASS            6 456 Kč 

SHSC               951 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

* Příslušenství a možnosti za příplatek / RCE - Remote Control Mertik

www.hetvoorservice.cz

CF - jednoplášťový komín, vzduch 

pro hoření z interiéru

NÁZEV

47772 DRU Global 70 XT CF -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - s keramickými poleny.        111 506 Kč 

Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,44 až 0,68 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, hnědá keramická polena, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Mertik GV60, nemá výškově seřiditelné nožičky - vložka slouží jako 

kazeta.! Řídící jednotka umístěna pod hořákem! Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod 

na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Classic stone - vnitřní výstelka interiéru vložky keramické pláty v designu cihla

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Ostatní příplatková příslušenství

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Typ hořáku 3D Truflame Burner® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Global 70 XT CF

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* ✔ Oblázky malé bílé

Žebrovaný plech* x

77,1% Upozornění Pouze pro přímé odkouření bez kolen !

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 720 x 600 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 899 x 835 x 364 mm

DRU Global 70 XT CF
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

111 506 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 3,1 - 4,5 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez
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DRU Global 70 XT CF
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 80 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG          16 309 Kč 

CS          14 780 Kč 

RBT          16 309 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

Eco Glow          15 459 Kč 

PV          28 371 Kč 

4S-100 9 887 Kč 

4S-130          10 839 Kč 

4S-70-200          26 434 Kč 

LED-PR 5 300 Kč 

SEL 2 514 Kč 

CLR 1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Classic stone - vnitřní výstelka interiéru vložky keramické pláty v designu cihla

NÁZEV

46005 DRU Maestro 75 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        151 660 Kč 

Rib Cast - žebrování

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

www.hetvoorservice.cz

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

Montážní rám 4S - šířka 100 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám 4S - šířka 130 mm (zástavba 100 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 70-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 75 RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Cihlové obložení - Classic stone* ✔ Skleněné kamínky čiré

Rib Cast* ✔ Oblázky malé bílé nebo šedé

Šamot žlutý - Natural *

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,21 až 1,14 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Technické informace

Výkon 1,3 - 9,0 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 30 m - 1 koleno = 2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 981 x 1 129 x 430 mm 

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Účinnost 89,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 750 x 660 mm

151 660 Kč          

Cena bez DPHX - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná

DRU Maestro 75 RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky
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HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

DRU Maestro 75 RCH
plynová krbová vložka



Váha vložky 212 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG  v ceně 

CRG MATT  v ceně 

CV GLASS          18 687 Kč 

Eco Glow          15 459 Kč 

PV          28 371 Kč 

4S-100          13 557 Kč 

4S-130          14 576 Kč 

4S-70-200          30 137 Kč 

LED-PR            6 252 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

výška skla 1 300 mm

šířka skla 750 mm

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

Ostatní příplatková příslušenství

Montážní rám 4S - šířka 100 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám 4S - šířka 130 mm (zástavba 100 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 70-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

www.hetvoorservice.cz

NÁZEV

48220 DRU Maestro 75 TALL RCH -  interiér Ceraglass nebo Ceraglass Matt, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        208 803 Kč 

x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo - již ve standardu

Ceraglass Matt - vnitřní výstelka vložky černé sklo matné - již ve standardu

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Účinnost 91,6% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 750 x 1 300 mm

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 75 TALL RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard x Polena bílá

Černé sklo Ceraglass - standard ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt - standard ✔ Skleněné kamínky čiré

Rib Cast* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Šamot žlutý - Natural *

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,21 až 1,23 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Technické informace

Výkon 1,7 - 9,2 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 5 m / 51 m - 1 koleno = 2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 981 x 1 819 x 430 mm 

208 803 Kč          

Cena bez DPHX - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná

DRU Maestro 75 TALL RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky
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HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

DRU Maestro 75 TALL RCH
plynová krbová vložka



Váha vložky 88 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG            8 154 Kč 

CV GLASS            9 344 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL            8 664 Kč 

SCP            1 631 Kč 

SELM            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

NÁZEV

45606 DRU Metro 80 XT RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        113 359 Kč 

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 420 mm, průřez 30 x 30 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

x Oblázky velké bílé 

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 80 XT RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Šamot žlutý - Natural * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,36 až 0,79 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 3,0 - 5,4 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 100 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 986 x 820 x 394 mm

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Účinnost 88,9% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 800 x 330 mm

včetně skel a elektroniky

113 359 Kč          

DRU Metro 80 XT RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE
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HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

DRU Metro 80 XT RCH
plynová krbová vložka



Váha vložky 145 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG          16 309 Kč 

CV GLASS            9 344 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          12 096 Kč 

SCP            1 631 Kč 

GA          12 096 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

Oblázky malé bílé

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Ostatní příplatková příslušenství

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

NÁZEV

45606 DRU Metro 100 XT RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        132 818 Kč 

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 37 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 247 x 818 x 410 mm

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Účinnost 83,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 000 x 415 mm

x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 100 XT RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé*

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

132 818 Kč          

Cena bez DPH

DRU Metro 100 XT RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,56 až 1,28 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Technické informace

Výkon 4,3 - 9,6 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez
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HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

DRU Metro 100 XT RCH
plynová krbová vložka



Váha vložky 75 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG            7 101 Kč 

BL            8 562 Kč 

SCP            1 903 Kč 

GA          12 096 Kč 

SHSC               951 Kč 

SELM            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

CHGF            4 621 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

NÁZEV

45925 DRU Global 100 XT BF -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.          97 606 Kč 

Standardní vybavení - dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, 

tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Ostatní příplatková příslušenství

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 420 mm, průřez 30 x 30 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Controlní dvířka pro řídící jednotku, barva slonová kost /Ivory/, vnější rozměr dvířek 300 x 225 mm, montážní otvor 285 x 190 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 154 x 775 x 378 mm

Typ hořáku Linear Burner Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Global 100 XT BF

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé*

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Technické informace

Výkon 2,8 - 7,5 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,36 až 0,97 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 94,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 000 x 420 mm

DRU Global 100 XT BF
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

97 606 Kč            

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH
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DRU Global 100 XT BF
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 184 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG          22 425 Kč 

CS          14 780 Kč 

RBT          20 386 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

Eco Glow          16 479 Kč 

PV          28 371 Kč 

4S-100          11 042 Kč 

4S-140          12 028 Kč 

4S-70-200          27 589 Kč 

LED-PR            6 863 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

Ostatní příplatková příslušenství

Montážní rám 4S - šířka 100 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám 4S - šířka 140 mm (zástavba 100 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 70-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

www.hetvoorservice.cz

NÁZEV

46377 DRU Maestro 100 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        178 224 Kč 

x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Rib Cast - žebrování

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Classic stone - vnitřní výstelka interiéru vložky keramické pláty v designu cihla

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 34 m - 1 koleno = 2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 232 x 1 129 x 430 mm 

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Účinnost 92,1% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 000 x 660 mm

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 100 RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Cihlové obložení - Classic stone* ✔ Skleněné kamínky čiré

Rib Cast* ✔ Oblázky malé bílé nebo šedé

Šamot žlutý - Natural *

178 224 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

DRU Maestro 100 RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,32 až 1,39 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Technické informace

Výkon 2,3 - 10,0 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

DRU TOP



HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz
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DRU Maestro 100 RCH
plynová krbová vložka



Váha vložky 120 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG            9 344 Kč 

BL            9 344 Kč 

SCP            1 903 Kč 

GA          12 096 Kč 

SHSC               951 Kč 

SELM            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

CHGF            4 621 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Controlní dvířka pro řídící jednotku, barva slonová kost /Ivory/, vnější rozměr dvířek 300 x 225 mm, montážní otvor 285 x 190 mm

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

NÁZEV

45893 DRU Global 120 XT BF -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        106 564 Kč 

Standardní vybavení - dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, 

tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Ostatní příplatková příslušenství

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 420 mm, průřez 30 x 30 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 354 x 775 x 378 mm

Typ hořáku Linear Burner Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Global 120 XT BF

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé*

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Výkon 2,8 - 7,5 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,36 až 0,97 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 94,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 200 x 420 mm

DRU Global 120 XT BF
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

106 564 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace
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DRU Global 120 XT BF
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 160 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

✔

x

x

✔

✔

x

EAN CENA

CRG            8 154 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          14 882 Kč 

WL          14 882 Kč 

SCP            3 058 Kč 

SCG            8 868 Kč 

SELM            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

NÁZEV

45962 DRU Metro 130 XT RCH - interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        169 575 Kč 

Bílá keramická polena

Ostatní příplatková příslušenství

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 420 mm, průřez 30 x 30 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Oblázky malé šedé

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Účinnost 89,6% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 304 x 415 mm

x Oblázky malé šedé*

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 130 XT RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá*

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Glass antracit - černé skleněné kamínky* x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,69 až 1,50 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 5,1 - 10,8 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 58 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 520 x 856 x 438 mm

včetně skel a elektroniky

169 575 Kč          

DRU Metro 130 XT RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE



HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz
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DRU Metro 130 XT RCH
plynová krbová vložka



Váha vložky 190 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

✔

x

x

✔

✔

x

EAN CENA

CRG  v ceně 

CV GLASS          18 687 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          14 882 Kč 

WL          14 882 Kč 

SCP            3 228 Kč 

SCG            9 717 Kč 

SELM            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 420 mm, průřez 30 x 30 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Bílá keramická polena

Oblázky malé bílé

Oblázky malé šedé

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 50 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo - dodáváno ve standardu

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

NÁZEV

45956 DRU Metro 150 XT RCH - interiér Ceraglass, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen a kamínků - nutno volit        181 313 Kč 

Ostatní příplatková příslušenství

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 41 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 708 x 938 x 439 mm

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Účinnost 87,9% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 492 x 415 mm

x Oblázky malé šedé*

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 150 XT RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný x Polena bílá*

Černé sklo Ceraglass - standard ✔ Skleněné kamínky černé

Glass antracit - černé skleněné kamínky*

plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

181 313 Kč          

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,69 až 1,56 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 5,9 - 10,8 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

DRU Metro 150 XT RCH



HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz
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plynová krbová vložka
DRU Metro 150 XT RCH



Váha vložky 265 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG  v ceně 

CV GLASS          18 687 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          22 119 Kč 

SCPS          11 824 Kč 

GA          22 119 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

4S-105          15 493 Kč 

4S-135          16 513 Kč 

4S-65-200          32 040 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo - dodáváno ve standardu

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

NÁZEV

46212 DRU Metro 200 XT RCH - interiér Ceraglass, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen a kamínků - nutno volit        216 834 Kč 

Ostatní příplatková příslušenství

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé - bílý kámen

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Účinnost 90,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 900 x 430 mm

x Oblázky malé šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 200 XT RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný x Polena bílá

Černé sklo Ceraglass - standard ✔ Skleněné kamínky černé*

Glass antracit - černé skleněné kamínky* x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x

Zemní plyn - natural gas / propan jen s PV G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,69 až 1,56 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 8,9 - 16,7 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 10 m / 30 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 2 215 x 1 026 x 495 mm

plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

216 834 Kč          

DRU Metro 200 XT RCH

Montážní rám 4S - šířka 105 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám 4S - šířka 135 mm (zástavba 100 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 65-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Při použití propanu, nelze použít bez ventilátoru PowerVent®
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HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

plynová krbová vložka
DRU Metro 200 XT RCH



Váha vložky 350 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CV GLASS          74 749 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          39 957 Kč 

STM        203 861 Kč 

SUM        162 409 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

### Výškově seřiditelné nožičky SEL nelze pro tento typ použít, nutno podezdít

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Hnědá keramická polena - velké keramické poleno a sada keramických polen

Ostatní příplatková příslušenství

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé

Žebrovaný plech*

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Nerezový portál - sériová výroba - portál na jednu stranu krbu, lze objednat na obě strany

Kamenný portál Murano - zakázková výroba, cena od… Portál na jednu stranu krbu, lze objednat na obě strany. Nutná konzultace u dovozce

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 50 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

NÁZEV

45881 DRU Cosmo RCH - interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen - nutno volit v příslušenství.        393 976 Kč 

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 16 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 988 x 1 307 x 779 mm

Typ hořáku Vario Burner, dvojitý patrový Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Účinnost 89,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 774 x 792 mm

x Oblázky malé šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Cosmo RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass* x Skleněné kamínky černé

Glass antracit - černé skleněné kamínky*

plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

393 976 Kč          

DRU Cosmo RCH

Pouze zemní plyn - natural gas G20 Spotřeba min./max. - 0,73 až 2,30 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 6,0 - 16,3 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

## Na toto zboží se nevztahuje doprava zdarma, řešeno individuálně v den objednání
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HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

plynová krbová vložka
DRU Cosmo RCH



PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY1

ROHOVÉ PROSKLENÍ





Váha vložky 70 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

DPP            7 611 Kč 

DPO          10 635 Kč 

PV          28 371 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

133 560 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 2,6 - 5,4 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

DRU Paco RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

Rovnostranné rohové prosklení

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 439 x 658 x 439 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 99 m - 1 koleno = 2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 563 x 1 076 x 563 mm 

Typ hořáku Vario Burner, patrový Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,36 až 0,83 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 84,8% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Dekorativní rám antracit vnitřní

Dekorativní rám antracit pro vnější instalaci

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

NÁZEV

46289 DRU Paco RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        133 560 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, Ceraglass, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. 

Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návody.

Příplatková příslušenství 

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Paco RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard x Polena bílá

Černé sklo Ceraglass  - ve standardu ✔ Skleněné kamínky černé

Cihlové obložení - Classic stone* x Skleněné kamínky čiré

Rib Cast* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Šamot žlutý - Natural * x Oblázky velké bílé nebo šedé

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz
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DRU Paco RCH
plynová krbová vložka 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 130 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG            8 154 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

Eco Glow          13 591 Kč 

PV          28 371 Kč 

6S-110          10 907 Kč 

6S-100-200          26 434 Kč 

LED-PR            1 665 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

DRU Maestro 60/2 RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

154 131 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Maestro 60/2 R

čelní a pravé prosklení

Maestro 60/2 L

čelní a levé prosklení

Účinnost 94,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 558 x 550 x 350 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 9 m / 92 m - 1 koleno =2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 776 x 943 x 526 mm 

Technické informace

Výkon 1,9 - 7,2 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,27 až 0,93 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 60/2 RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Šamot žlutý - Natural * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 6S - 100-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

Montážní rám 6S - šířka 110 mm (zástavba 70 mm)

LED podsvícení hořáku*

NÁZEV

47420 DRU Maestro 60/2 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        154 131 Kč 
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DRU Maestro 60/2 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 155 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG          12 232 Kč 

CRG MATT          12 232 Kč 

Eco Glow          13 591 Kč 

PV          28 371 Kč 

6S-110          12 843 Kč 

6S-100-200          28 337 Kč 

LED-PR            1 665 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Clear View* - antireflexní sklo

včetně skel a elektroniky

158 455 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Maestro 60/2 R TALL

čelní a pravé prosklení

Maestro 60/2 L  TALL

čelní a levé prosklení

Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x

Účinnost 94,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 585 x 750 x 350 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 9 m / 92 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 776 x 1 143 x 525 mm

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Technické informace

Výkon 1,9 - 7,2 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,27 až 0,93 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

DRU Maestro 60/2 TALL RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

Ceraglass matt - vnitřní výstelka vložky černé sklo matné

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

LED podsvícení hořáku*

NÁZEV

48496 DRU Maestro 60/2 TALL RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        158 455 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 60/2 TALL RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass  Matt* ✔ Skleněné kamínky čiré

x

Montážní rám 6S - šířka 110 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 6S - 100-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz



 5 0 

 1
12

3 

 2 0 

 7
50

 

 585 

130 

200 

 3
99

 

 3
0 

 655 

 776 

 1
48

 

 7
95

 

 350 

 3
0 

 156 

 495 

DRU Maestro 60/2 TALL RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 62 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG            6 286 Kč 

BL            3 941 Kč 

SCP            1 903 Kč 

SHSC               951 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

CHGF            4 621 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Controlní dvířka pro řídící jednotku, barva slonová kost /Ivory/, vnější rozměr dvířek 300 x 225 mm, montážní otvor 285 x 190 mm

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Global Corner 60/2 R

čelní a pravé prosklení

Global Corner 60/2 L

čelní a levé prosklení

NÁZEV

45384 DRU Global 60 Corner BF -  interiér vermikulit tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.          91 428 Kč 

x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,32 až 0,83 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Standardní vybavení - dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, 

tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Ostatní příplatková příslušenství

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Typ hořáku Linear Burner Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Global 60 Corner BF

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

Účinnost 91,5% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 661 x 450 x 243 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 810 x 825 x 343 mm

DRU Global 60 Corner BF
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

91 428 Kč            

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 2,3 - 6,0 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez
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DRU Global 60 Corner BF
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 85 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CRG            4 077 Kč 

PV          28 371 Kč 

6S-100          13 013 Kč 

6S-90-200  na dotaz 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

117 683 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 3,4 - 6,9 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

DRU Lugo 70/2 RCH
plynová krbová vložka

Lugo 70/2 R

čelní a pravé prosklení

Lugo 70/2 L

čelní a levé prosklení

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 661 x 440 x 286 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 43 m - 1 koleno =2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 776 x 796 x 418 mm 

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,44 až 0,96 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 91,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

Montážní rám 6S - šířka 100 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 6S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

NÁZEV

45530 DRU Lugo 70/2 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        117 683 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Lugo 70/2 RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Šamot žlutý - Natural * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Žebrovaný plech* x

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz
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DRU Lugo 70/2 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 96 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CRG            4 077 Kč 

PV          28 371 Kč 

6S-100          13 013 Kč 

6S-90-200  na dotaz 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

čelní a pravé prosklení

Lugo 80/2 L

čelní a levé prosklení

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

125 405 Kč          

DRU Lugo 80/2 RCH
plynová krbová vložka

Lugo 80/2 R

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 91,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 766 x 440 x 346 mm

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 3,4 - 6,9 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,44 až 0,96 m3/hod.

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 43 m - 1 koleno =2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 881 x 795 x 478 mm 

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Lugo 80/2 RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Šamot žlutý - Natural * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Žebrovaný plech*

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

NÁZEV

45563 DRU Lugo 80/2 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        125 405 Kč 

Montážní rám 6S - šířka 100 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 6S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz
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DRU Lugo 80/2 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 100 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG          12 232 Kč 

RBT          12 232 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

Eco Glow          15 459 Kč 

PV          28 371 Kč 

6S-110          12 843 Kč 

6S-90-200          28 337 Kč 

LED-PR            2 752 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

RBT-P            5 504 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

164 015 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Maestro 80/2 R

čelní a pravé prosklení

Maestro 80/2 L

čelní a levé prosklení

42 možných kombinací vybavení

DRU Maestro 80/2 RCH

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 43 m - 1 koleno = 2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 887 x 923 x 510 mm 

Technické informace

Výkon 1,4 - 9,0 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,20 až 1,22 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

NÁZEV

46013 DRU Maestro 80/2 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        164 015 Kč 

LED podsvícení hořáku*

Účinnost 93,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 760 x 550 x 349 mm

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 80/2 RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Cihlové obložení - Classic stone* x Skleněné kamínky čiré

Rib Cast* ✔ Oblázky malé bílé nebo šedé

Šamot žlutý - Natural * x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x

Montážní rám 6S - šířka 110 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 6S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Rib Cast - PANEL, samostatný žebrovaný panel (designové části pokračování interiéru vložky na stavbu) 300 x 549 x 13,5 mm

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Rib Cast - žebrování

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství
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plynová krbová vložka
DRU Maestro 80/2 RCH

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 100 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG            6 286 Kč 

BL            8 562 Kč 

SCP            1 903 Kč 

GA          12 096 Kč 

SHSC               951 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

CHGF            4 621 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Ostatní příplatková příslušenství

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Controlní dvířka pro řídící jednotku, barva slonová kost /Ivory/, vnější rozměr dvířek 300 x 225 mm, montážní otvor 285 x 190 mm

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Oblázky malé bílé

x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45941 DRU Global 100 Corner BF -  interiér vermikulit tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        107 490 Kč 

Standardní vybavení - dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, 

tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Hnědá keramická polena

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Účinnost 94,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 980 x 420 x 264 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 096 x 796 x 404 mm

Typ hořáku Linear Burner Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Global 100 Corner BF

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé*

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

107 490 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 2,8 - 7,5 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,36 až 0,97 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

DRU Global 100 Corner BF
plynová krbová vložka

Global Corner 100/2 R

čelní a pravé prosklení

Global Corner 100/2 L

čelní a levé prosklení

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky
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DRU Global 100 Corner BF
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 160 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG          12 232 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          12 096 Kč 

SCP            1 631 Kč 

GA          12 096 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

6S-100          13 285 Kč 

6S-90-200  na dotaz 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Technické informace

Výkon 4,3 - 9,6 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,56 až 1,28 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

DRU Metro 100 XT/2 RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

146 409 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Metro 100 XT/2 R

čelní a pravé prosklení

Metro 100 XT/2 L

čelní a levé prosklení

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 100 XT/2 RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé*

Černé sklo Ceraglass Matt* x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé

Břidlice* x

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Ostatní příplatková příslušenství

LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45606 DRU Metro 100 XT/2 RCH-interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        146 409 Kč 

Účinnost 83,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 1 000 x 410 x 320 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 37 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 133 x 842 x 484 mm

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Montážní rám 6S - šířka 100 mm (zástavba 64 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 6S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál
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DRU Metro 100 XT/2 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 183 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG          16 309 Kč 

RBT          16 309 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

Eco Glow          16 479 Kč 

PV          28 371 Kč 

6S-110          14 916 Kč 

6S-90-200          30 477 Kč 

LED-PR            3 737 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

RBT-P            5 504 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

DRU Maestro 105/2 RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

189 035 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Maestro 105/2 R

čelní a pravé prosklení

Maestro 105/2 L

čelní a levé prosklení

8 m / 35 m - 1 koleno = 2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 226 x 943 x 525 mm 

Technické informace

Výkon 2,5 - 10,3 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,32 až 1,39 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

NÁZEV

48300 DRU Maestro 105/2 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        189 035 Kč 

LED podsvícení hořáku*

Účinnost 91,2% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 1 035 x 550 x 350 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max.

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 105/2 RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Cihlové obložení - Classic stone* x Skleněné kamínky čiré

Rib Cast* ✔ Oblázky malé bílé nebo šedé

Šamot žlutý - Natural * x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x

Montážní rám 6S - šířka 110 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 6S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Rib Cast - PANEL, samostatný žebrovaný panel (designové části pokračování interiéru vložky na stavbu) 300 x 549 x 13,5 mm

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Rib Cast - žebrování

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství



DRU Maestro 105/2 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz
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Váha vložky 120 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG            9 344 Kč 

BL            8 562 Kč 

SCP            1 903 Kč 

GA          12 096 Kč 

SHSC               951 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

CHGF            4 621 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Ostatní příplatková příslušenství

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Controlní dvířka pro řídící jednotku, barva slonová kost /Ivory/, vnější rozměr dvířek 300 x 225 mm, montážní otvor 285 x 190 mm

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45941 DRU Global 120 Corner BF -  interiér vermikulit tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        114 903 Kč 

Standardní vybavení - dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, 

tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Účinnost 94,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 1 180 x 420 x 264 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 296 x 796 x 404 mm

Typ hořáku Linear Burner Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Global 120 Corner BF

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé*

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

114 903 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 2,8 - 7,5 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,36 až 0,97 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

DRU Global 120 Corner BF
plynová krbová vložka

Global Corner 100/2 R

čelní a pravé prosklení

Global Corner 100/2 L

čelní a levé prosklení
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DRU Global 120 Corner BF
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 160 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

✔

x

x

✔

✔

x

EAN CENA

CRG          12 232 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          14 882 Kč 

WL          14 882 Kč 

SCP            3 058 Kč 

SCP-G            8 868 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

6S-100          15 222 Kč 

6S-90-200  na dotaz 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

160 618 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 5,1 - 10,8 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

DRU Metro 130 XT/2 RCH
plynová krbová vložka

Metro 130 XT/2 R

čelní a pravé prosklení

Metro 130 XT/2 L

čelní a levé prosklení

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H) 1 276 x 390 x 286 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 58 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 404 x 830 x 481 mm

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,69 až 1,50 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 89,6% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

NÁZEV

45682 DRU Metro 130 XT/2 RCH-interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        160 618 Kč 

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 130 XT/2 RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá*

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt* x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech* x Oblázky malé šedé*

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Montážní rám 6S - šířka 100 mm (zástavba 64 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 6S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Bílá keramická polena

Oblázky malé šedé

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Ostatní příplatková příslušenství

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm
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DRU Metro 130 XT/2 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY1

PRŮHLEDOVÉ PROSKLENÍ





Váha vložky 160 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CV GLASS          28 031 Kč 

Eco Glow          15 459 Kč 

PV          28 371 Kč 

4S-100            9 887 Kč 

4S-130          10 839 Kč 

4S-70-200          26 434 Kč 

LED-PR            6 591 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

180 540 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 1,7 - 9,1 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

DRU Maestro 75 Tunnel RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 760 x 660 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 44 m - 1 koleno = 2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 981 x 1 179 x 538 mm 

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,22 až 1,29 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 93,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 75 Tunnel RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass x Skleněné kamínky černé

Cihlové obložení - Classic stone* x Skleněné kamínky čiré

Rib Cast* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Šamot žlutý - Natural * x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Montážní rám 4S - šířka 130 mm (zástavba 100 mm)

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

Montážní rám 4S - šířka 100 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 4S - 70-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

NÁZEV

47022 DRU Maestro 75 Tunnel RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        180 540 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz
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DRU Maestro 75 Tunnel RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 218 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG          16 309 Kč 

CRG MATT          16 309 Kč 

CV GLASS          37 374 Kč 

Eco Glow          15 459 Kč 

PV          28 371 Kč 

4S-100          13 557 Kč 

4S-130          14 576 Kč 

4S-70-200          30 137 Kč 

LED-PR            6 591 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

šířka skla 750 mm

výška skla 1 300 mm

DRU Maestro 75 Tunnel TALL RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

221 158 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Účinnost 92,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 750 x 1 300 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 5 m / 49 m - 1 koleno = 2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 981 x 1 819 x 538 mm 

Technické informace

Výkon 2,0 - 10,2 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,24 až 1,31 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 75 Tunnel TALL 

RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass* ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt* ✔ Skleněné kamínky čiré

Rib Část x Oblázky malé bílé nebo šedé

Šamot žlutý - Natural x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice x

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo - již ve standardu

Ceraglass Matt - vnitřní výstelka vložky černé sklo matné - již ve standardu

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

Montážní rám 4S - šířka 100 mm (zástavba 70 mm)

LED podsvícení hořáku*

NÁZEV

47022 DRU Maestro 75 Tunnel TALL RCH -  interiér Ceraglass nebo Ceraglass Matt, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        221 158 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Montážní rám 4S - šířka 130 mm (zástavba 100 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 4S - 70-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz
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DRU Maestro 75 Tunnel TALL RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 88 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

✔

x

x

EAN CENA

CV GLASS          18 687 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL            8 664 Kč 

SCP            1 631 Kč 

SELM            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

DRU Metro 80 XT Tunnel RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

138 378 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Účinnost 88,9% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 800 x 330 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 100 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 986 x 820 x 394 mm

Technické informace

Výkon 3,0 - 5,4 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,36 až 0,79 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 80 XT Tunnel RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass x Skleněné kamínky černé

Šamot žlutý - Natural x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé 

Břidlice* x

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Ostatní příplatková příslušenství

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 420 mm, průřez 30 x 30 mm

LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45614 DRU Metro 80 XT  Tunnel RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutný výběr*.        138 378 Kč 

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz
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DRU Metro 80 XT Tunnel RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 145 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CV GLASS          18 687 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          12 096 Kč 

SCP            1 631 Kč 

GA          12 096 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 83,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 000 x 415 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 37 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 247 x 818 x 479 mm

DRU Metro 100 XT Tunnel RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

164 942 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 4,3 - 9,6 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,56 až 1,28 m3/hod.

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 100 XT Tunnel RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * x Skleněné kamínky černé*

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé

Břidlice* x

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Ostatní příplatková příslušenství

LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45828 DRU Metro 100 XT Tunnel RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit*.        164 942 Kč 
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DRU Metro 100 XT Tunnel RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 160 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

✔

x

x

✔

✔

x

EAN CENA

CV GLASS          28 031 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          14 882 Kč 

WL          14 882 Kč 

SCP            3 058 Kč 

SCG            8 868 Kč 

SELM            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

DRU Metro 130 XT Tunnel RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

180 695 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Účinnost 89,6% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 304 x 415 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 58 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 520 x 856 x 536 mm

Technické informace

Výkon 5,1 - 10,8 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,69 až 1,50 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 130 XT Tunnel RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá*

Černé sklo Ceraglass * x Skleněné kamínky černé

Glass antracit - černé skleněné kamínky* x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech* x Oblázky malé šedé*

Břidlice* x

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Bílá keramická polena

Oblázky malé bílé

Oblázky malé šedé

Ostatní příplatková příslušenství

LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45968 DRU Metro 130 XT Tunnel RCH - interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit*.        180 695 Kč 

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 420 mm, průřez 30 x 30 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz
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DRU Metro 130 XT Tunnel RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 190 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

✔

x

x

✔

✔

x

EAN CENA

CV GLASS          28 031 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          14 882 Kč 

WL          14 882 Kč 

SCP            3 228 Kč 

SCG            9 717 Kč 

SELM            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

199 845 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

DRU Metro 150 XT Tunnel RCH
plynová krbová vložka

Účinnost 87,9% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 492 x 415 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 41 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 708 x 938 x 535 mm

Výkon 5,9 - 10,8 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,69 až 1,56 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 150 XT Tunnel RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný  - standard ✔ Polena bílá*

Černé sklo Ceraglass x Skleněné kamínky černé

Glass antracit - černé skleněné kamínky* x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech* x Oblázky malé šedé*

Břidlice* x

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Bílá keramická polena

Oblázky malé bílé

Oblázky malé šedé

Ostatní příplatková příslušenství

LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45959 DRU Metro 150 XT Tunnel  RCH - interiér Ceraglass, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen a kamínků. Nutno volit*.        199 845 Kč 

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 420 mm, průřez 30 x 30 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz
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DRU Metro 150 XT Tunnel RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 265 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CV GLASS          37 374 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          22 866 Kč 

SCPS          11 824 Kč 

GA          22 119 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

4S-105          15 493 Kč 

4S-135          16 513 Kč 

4S-65-200          32 040 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

239 691 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

DRU Metro 200 XT Tunnel RCH
plynová krbová vložka

Účinnost 90,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 900 x 430 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 10 m / 30 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 2 215 x 1 026 x 527 mm

Výkon 8,9 - 16,7 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,69 až 1,56 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 200 XT Tunnel RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný x Polena bílá

Černé sklo Ceraglass - standard ✔ Skleněné kamínky černé*

Glass antracit - černé skleněné kamínky* x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech* x Oblázky malé šedé

Břidlice* x

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé - bílý kámen

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Ostatní příplatková příslušenství

LED podsvícení hořáku

NÁZEV

46220 DRU Metro 200 XT Tunnel RCH - interiér Ceraglass, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen a kamínků. Nutno volit*.        239 691 Kč 

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Montážní rám 4S - šířka 105 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám 4S - šířka 135 mm (zástavba 100 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 4S - 65-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Při použití propanu, nelze použít bez ventilátoru PowerVent®
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DRU Metro 200 XT Tunnel RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 350 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CV GLASS        134 208 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          39 957 Kč 

STM        203 861 Kč 

SUM        162 409 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

### Výškově seřiditelné nožičky SEL nelze pro tento typ použít, nutno podezdít

včetně skel a elektroniky

439 073 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 6,0 - 16,3 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

DRU Cosmo Tunnel RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 1 774 x 792 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 16 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 988 x 1 307 x 779 mm

Typ hořáku Vario Burner, dvojitý patrový Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Pouze zemní plyn - natural gas G20 Spotřeba min./max. - 0,73 až 2,30 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 89,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

DRU Cosmo Tunnel RCH - interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen - nutno volit v příslušenství.        439 073 Kč 

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky /dvě skla v setu/

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Cosmo Tunnel RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass* x Skleněné kamínky černé

Glass antracit - černé skleněné kamínky* x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé

Žebrovaný plech* x Oblázky malé šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

www.hetvoorservice.cz

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena - velké keramické poleno a sada keramických polen

Kamenný portál Murano - zakázková výroba, cena od… Portál na jednu stranu krbu, lze objednat na obě strany. Nutná konzultace u dovozce

Nerezový portál - sériová výroba - portál na jednu stranu krbu, lze objednat na obě strany

Ostatní příplatková příslušenství

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

## Na toto zboží se nevztahuje doprava zdarma, řešeno individuálně v den objednání

NÁZEV

45884

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !
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DRU Cosmo Tunnel RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY1

TŘÍSTRANNÉ PROSKLENÍ





Váha vložky 65 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG            6 286 Kč 

BL            3 941 Kč 

SCP            1 903 Kč 

SHSC               951 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

CHGF            4 621 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Ostatní příplatková příslušenství

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Controlní dvířka pro řídící jednotku, barva slonová kost /Ivory/, vnější rozměr dvířek 300 x 225 mm, montážní otvor 285 x 190 mm

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45408 DRU Global 60 Triple BF -  interiér vermikulit tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.          95 753 Kč 

Standardní vybavení - dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, 

tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Účinnost 91,5% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 660 x 450 x 243 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 746 x 796 x 358 mm

Typ hořáku Linear Burner Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Global 60 Triple BF

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

včetně skel a elektroniky

95 753 Kč            

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 2,3 - 6,0 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,32 až 0,83 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

DRU Global 60 Triple BF
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE
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DRU Global 60 Triple BF
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 130 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG            8 154 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

Eco Glow          13 591 Kč 

PV          28 371 Kč 

Wi-Fi            7 951 Kč 

8S-110          12 877 Kč 

8S-100-200          28 371 Kč 

LED-PR            1 665 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

DRU Maestro 60/3 RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

158 147 Kč          

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 600 x 550 x 350 mm

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 1,9 - 7,2 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,26 až 1,01 m3/hod.

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Oblázky velké bílé nebo šedé

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 94,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

NÁZEV

47548 DRU Maestro 60/3 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        158 147 Kč 

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 9 m / 92 m - 1 koleno =2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 750 x 943 x 525 mm 

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 60/3 RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Šamot žlutý - Natural * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Žebrovaný plech* x

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Ostatní příplatková příslušenství

Komunikační modul pro ovládání pomocí smartphonu (pouze iOS a Android)

Montážní rám 8S - šířka 110 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 8S - 100-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.
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DRU Maestro 60/3 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 155 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG            8 154 Kč 

CRG MATT            8 154 Kč 

Eco Glow          13 591 Kč 

PV          28 371 Kč 

6S-110          14 814 Kč 

6S-100-200          30 307 Kč 

LED-PR            1 665 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

Ostatní příplatková příslušenství

Montážní rám 6S - šířka 110 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 6S - 100-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

NÁZEV

48624 DRU Maestro 60/3 TALL RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        162 471 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Ceraglass matt - vnitřní výstelka vložky černé sklo matné

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Účinnost 94,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 600 x 750 x 350 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 9 m / 92 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 750 x 1 123 x 525 mm

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 60/3 TALL RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass  Matt* ✔ Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* ✔ Oblázky malé bílé nebo šedé

Clear View* - antireflexní sklo

včetně skel a elektroniky

162 471 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 1,9 - 7,2 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,27 až 0,93 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

DRU Maestro 60/3 TALL RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE
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DRU Maestro 60/3 TALL RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 85 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CRG            4 077 Kč 

PV          28 371 Kč 

68-100          13 013 Kč 

8S-90-200  na dotaz 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

www.hetvoorservice.cz

Ostatní příplatková příslušenství

Montážní rám 8S - šířka 100 mm (zástavba 70 mm)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

LED podsvícení hořáku*

NÁZEV

45518 DRU Lugo 70/3 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        117 683 Kč 

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 3,4 - 6,9 kW Teplota vnějšího pláště komínu

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 8S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 685 x 440 x 286 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 43 m - 1 koleno =2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 787 x 745 x 418 mm 

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Lugo 70/3 RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Šamot žlutý - Natural * x Skleněné kamínky čiré

150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,44 až 0,96 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 91,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

DRU Lugo 70/3 RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

117 683 Kč          



DRU Lugo 70/3 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz
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Váha vložky 96 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CRG            4 077 Kč 

PV          28 371 Kč 

8S-100          13 013 Kč 

8S-90-200  na dotaz 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

NÁZEV

45554 DRU Lugo 80/3 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        125 405 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

Montážní rám 8S - šířka 100 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 8S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Lugo 80/3 RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Šamot žlutý - Natural * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,44 až 0,96 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 91,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 790 x 440 x 346 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 43 m - 1 koleno =2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 892 x 745 x 478 mm 

DRU Lugo 80/3 RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

125 405 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 3,4 - 6,9 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez
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DRU Lugo 80/3 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 100 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG            8 154 Kč 

RBT            8 154 Kč 

CV GLASS          28 031 Kč 

Eco Glow          15 459 Kč 

PV          28 371 Kč 

8S-110          14 814 Kč 

8S-90-200          30 307 Kč 

LED-PR            2 752 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

RBT-P            5 504 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Montážní rám 8S - šířka 110 mm (zástavba 70 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 8S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Rib Cast - PANEL, samostatný žebrovaný panel (designové části pokračování interiéru vložky na stavbu) 300 x 549 x 13,5 mm

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

LED podsvícení hořáku*

NÁZEV

46029 DRU Maestro 80/3 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        167 104 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Rib Cast - žebrování

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 790 x 550 x 349 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 43 m - 1 koleno = 2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 912 x 873 x 510 mm 

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 80/3 RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Cihlové obložení - Classic stone* x Skleněné kamínky čiré

Rib Cast* ✔ Oblázky malé bílé nebo šedé

Šamot žlutý - Natural * x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 1,4 - 9,0 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,20 až 1,22 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 93,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

DRU Maestro 80/3 RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

167 104 Kč          
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DRU Maestro 80/3 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 100 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG            6 286 Kč 

BL            8 562 Kč 

SCP            1 903 Kč 

GA          12 096 Kč 

SHSC               951 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

CHGF            4 621 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Ostatní příplatková příslušenství

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Controlní dvířka pro řídící jednotku, barva slonová kost /Ivory/, vnější rozměr dvířek 300 x 225 mm, montážní otvor 285 x 190 mm

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45949 DRU Global 100 Triple BF -  interiér vermikulit tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        112 123 Kč 

Standardní vybavení - dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, 

tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Účinnost 94,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 1 010 x 420 x 264 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 096 x 796 x 404 mm

Typ hořáku Linear Burner Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Global 100 Triple BF

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé*

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

112 123 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 2,8 - 7,5 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,36 až 0,97 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

DRU Global 100 Triple BF
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky
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DRU Global 100 Triple BF
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 145 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG            8 154 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          12 096 Kč 

SCP            1 631 Kč 

GA          12 096 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

8S-100          13 285 Kč 

8S-90-200  na dotaz 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

NÁZEV

45848 DRU Metro 100 XT/3 RCH-interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        150 116 Kč 

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 145 x 842 x 484 mm

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 100 XT/3 RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé*

Černé sklo Ceraglass Matt* x Skleněné kamínky čiré

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Ostatní příplatková příslušenství

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Montážní rám 8S - šířka 100 mm (zástavba 64 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 8S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

DRU Metro 100 XT/3 RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

150 116 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 4,3 - 9,6 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

www.hetvoorservice.cz

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,56 až 1,28 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 83,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 1 031 x 410 x 320 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max.

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

8 m / 37 m - 1 koleno = 2m
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DRU Metro 100 XT/3 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 183 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG          12 232 Kč 

RBT          12 232 Kč 

CV GLASS          28 031 Kč 

Eco Glow          16 479 Kč 

PV          28 371 Kč 

6S-110          16 886 Kč 

6S-90-200          32 414 Kč 

LED-PR            3 737 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

RBT-P            5 504 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 6S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Rib Cast - PANEL, samostatný žebrovaný panel (designové části pokračování interiéru vložky na stavbu) 300 x 549 x 13,5 mm

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

NÁZEV

48428 DRU Maestro 105/3 RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        193 359 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Rib Cast - žebrování

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

Montážní rám 6S - šířka 110 mm (zástavba 70 mm)

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 105/3 RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Cihlové obložení - Classic stone* x Skleněné kamínky čiré

Rib Cast* ✔ Oblázky malé bílé nebo šedé

Šamot žlutý - Natural * x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 91,2% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 1 050 x 550 x 350 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 35 m - 1 koleno = 2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 220 x 943 x 525 mm 

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

193 359 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 2,5 - 10,3 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,32 až 1,39 m3/hod.

DRU Maestro 105/3 RCH
plynová krbová vložka
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DRU Maestro 105/3 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 120 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG            9 344 Kč 

BL            9 344 Kč 

SCP            1 903 Kč 

GA          12 096 Kč 

SHSC               951 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

CHGF            4 621 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Ostatní příplatková příslušenství

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Controlní dvířka pro řídící jednotku, barva slonová kost /Ivory/, vnější rozměr dvířek 300 x 225 mm, montážní otvor 285 x 190 mm

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45917 DRU Global 120 Triple BF -  interiér vermikulit tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        118 950 Kč 

Standardní vybavení - dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, 

tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Účinnost 94,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 1 210 x 420 x 264 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 296 x 796 x 404 mm

Typ hořáku Linear Burner Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Global 120 Triple BF

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé*

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

včetně skel a elektroniky

118 950 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 2,8 - 7,5 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,36 až 0,97 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

DRU Global 120 Triple BF
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE
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DRU Global 120 Triple BF
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 160 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

✔

x

x

✔

✔

x

EAN CENA

CRG            9 310 Kč 

CV GLASS          14 168 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          14 882 Kč 

WL          14 882 Kč 

SCP            3 058 Kč 

SCP-G            8 868 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

8S-100          15 222 Kč 

6S-90-200  na dotaz 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Bílá keramická polena

Oblázky malé bílé

Oblázky malé šedé

Ostatní příplatková příslušenství

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Montážní rám 8S - šířka 100 mm (zástavba 64 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 6S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

x Oblázky malé šedé*

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45698 DRU Metro 130 XT/3 RCH-interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        165 560 Kč 

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Účinnost 89,6% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H) 1 300 x 390 x 286 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 58 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 416 x 830 x 481 mm

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 130 XT/3 RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá*

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt* x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

165 560 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 5,1 - 10,8 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,69 až 1,50 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

DRU Metro 130 XT/3 RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky
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DRU Metro 130 XT/3 RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY1

TŘÍSTRANNÉ ČÁSTEČNÉ PROSKLENÍ





Váha vložky 145 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG            8 154 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          12 096 Kč 

SCP            1 631 Kč 

GA          12 096 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

8S-100          13 285 Kč 

8S-90-200  na dotaz 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Montážní rám 8S - šířka 100 mm (zástavba 64 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 8S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

částečné třístranné prosklení

čelní a pravé částečné prosklení

čelní a levé částečné prosklení

NÁZEV

45761 DRU Metro 100 XTL RCH-interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        150 116 Kč 

Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Výkon 4,3 - 9,6 kW Teplota vnějšího pláště komínu

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Oblázky malé bílé

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Ostatní příplatková příslušenství

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 37 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 392 x 815 x 434 mm

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 100 XTL RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé*

Černé sklo Ceraglass Matt* x

150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,56 až 1,28 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 83,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H x H ) 1 062 x 410 x 434 x 412 mm

DRU Metro 100 XTL RCH
plynová krbová vložka

Metro 100 XTL R

Metro 100 XTL L

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

150 116 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace
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DRU Metro 100 XTL RCH

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 160 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

✔

x

x

✔

✔

x

EAN CENA

CRG            8 154 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          14 882 Kč 

WL          14 882 Kč 

SCP            3 058 Kč 

SCP-G            8 868 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

čelní a pravé částečné prosklení

čelní a levé částečné prosklení

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

NÁZEV

45706 DRU Metro 130 XTL RCH-interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        169 575 Kč 

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Hnědá keramická polena

Bílá keramická polena

Oblázky malé bílé

Oblázky malé šedé

Ostatní příplatková příslušenství

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 130 XTL RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá*

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt* x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech* x Oblázky malé šedé*

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 89,6% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H x H ) 1 301 x 394 x 395 x 498 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 58 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 415 x 1 000 x 448 mm

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Metro 130 XTL L

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

169 575 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 5,1 - 10,8 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,69 až 1,50 m3/hod.

DRU Metro 130 XTL RCH
částečné třístranné prosklení

Metro 130 XTL R
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DRU Metro 130 XTL RCH

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY1

TŘÍSTRANNÉ "U" PROSKLENÍ





Váha vložky 145 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG            4 077 Kč 

CV GLASS          28 031 Kč 

Eco Glow          15 459 Kč 

PV          28 371 Kč 

8S-110          14 814 Kč 

8S-100-200          30 307 Kč 

LED-PR            2 752 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

RBT-P            5 504 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 8S - 100-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

Krycí deska LED podsvícení - pro závěsné umístění vložky

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Rib Cast - PANEL, samostatný žebrovaný panel (designové části pokračování interiéru vložky na stavbu) 300 x 549 x 13,5 mm

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

NÁZEV

46989 DRU Maestro 75 XTU RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        180 386 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Ostatní příplatková příslušenství

Montážní rám 8S - šířka 110 mm (zástavba 70 mm)

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 75 XTU RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Cihlové obložení - Classic stone* x Skleněné kamínky čiré

Rib Cast* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Šamot žlutý - Natural * x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,23 až 1,29 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 93,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 750 x 550 x 400 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 53 m - 1 koleno = 2 m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 157 x 915 x 545 mm 

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

180 386 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 1,2 - 8,8 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

DRU Maestro 75 XTU RCH
plynová krbová vložka
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DRU Maestro 75 XTU RCH
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 145 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

✔

x

✔

x

x

EAN CENA

CRG            4 077 Kč 

CV GLASS          28 031 Kč 

PV          28 371 Kč 

BL          12 096 Kč 

SCP            1 631 Kč 

GA          12 096 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

8S-100            7 951 Kč 

8S-90-200  na dotaz 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

plynová krbová vložka

DRU Metro 100 XTU RCH

Oblázky malé bílé

Glass antracit - černé skleněné kamínky

Ostatní příplatková příslušenství

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Montážní rám 8S - šířka 100 mm (zástavba 64 mm)

Montážní rám vestavný - zakázková výroba 8S - 90-200 mm, zákaznické rozměry, atyp viz manuál

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - průměr odkouření u Power Vent ventilátoru 60/100 mm

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

včetně skel a elektroniky

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

Hnědá keramická polena

Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Metro 100 XTU RCH

Polena hnědá*

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé*

Černé sklo Ceraglass Matt* x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone*

x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45749 DRU Metro 100 XTU RCH-interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - bez polen, kamínků. Nutno volit v příslušenství.        150 116 Kč 

Standardní vybavení - vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí dodávky je magnetický 

šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

Příprava krbové vložky pro odtahový ventilátor spalin. Cena bez odtahového ventilátoru a Power Boxu, vz. ceník Power Vent Systém.

Účinnost 83,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Za příplatek Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 1 000 x 410 x 320 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. 8 m / 37 m - 1 koleno = 2m Celkové rozměry ( Š x V x H ) 1 392 x 815 x 434 mm

Typ hořáku Vario Burner Přípojka 230V / je nutná

x Oblázky malé bílé*

Žebrovaný plech*

150 116 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 4,3 - 9,6 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,56 až 1,28 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka
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plynová krbová vložka
DRU Metro 100 XTU RCH

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA2





Váha vložky 48 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CRG 4 417 Kč 

OFPA          18 687 Kč 

OFPL          17 532 Kč 

RZT 1 189 Kč 

ACDC 1 665 Kč 

SHSC 951 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

DRU Diablo Next RCE
plynová krbová kamna závěsná

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

90 502 Kč 

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 92,6% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 490 x 400 x 196 mm

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 1,6 - 4,1 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez nebo originál DRU

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,26 až 0,59 m3/hod.

Standardní vybavení - keramická polena hnědá, krbová vložka třístranná, ocelový plášť, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, dálkové ovládání Mertik GV 60, závěsný plech nosný. 

Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, tužkové baterie, návod na montáž, návod na ovladač.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Ozdobný kryt kouřovodu, teleskopický, barva antracit, délka 1 500 až 1 850 mm.

Ozdobný kryt kouřovodu, teleskopický, stříbrná metalická barva, délka 1 500 až 1 850 mm.

Krycí rozeta černá nebo stříbrná metalíza 220 x 220 mm

Oblázky velké bílé 

Pro zavěšení - standard v ceně ✔ LED podsvícení hořáku

NÁZEV

45730 DRU Diablo Next -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20.          90 502 Kč 

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. Nelze Celkové rozměry ( Š x V x H ) 541 x 657 x 372 mm

Typ hořáku Linear Burner Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Diablo Next RCE

Polena hnědá*

Ceraglass - černé skleněné panely* ✔ Polena bílá

Skleněné kamínky černé

Tmavý antracit - standard v ceně

Plášť krbu

Montážní plech na zeď

## U tohoto typu je nutné umístit kulový plynový ventil přesně, tolerance 5 mm !!! Informujte se u dovozce.

Ostatní příplatková příslušenství

Adaptér 230V / 6V pro RCE Mertik

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

* Příslušenství a možnosti za příplatek  / RCE - řídící jednotka Mertik GV60 s přijímačem na 4 AA tužkové baterie / Power Vent ventilátor nelze

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

x Skleněné kamínky čiré

Stříbrná metalická barva - standard v ceně x Oblázky malé bílé
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DRU Diablo Next RCE
plynová krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 161 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

✔

EAN CENA

CRG            8 154 Kč 

CV GLASS          18 687 Kč 

Eco Glow          13 591 Kč 

RST            1 937 Kč 

SEL            2 514 Kč 

CLR            1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Ostatní příplatková příslušenství

Krycí rozeta pr.200 mm, 330 x 330 mm, nerezová ocel

Výškově seřiditelné seřezávatelné nožičky, délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

DRU Maestro 60/3 Module RCH
plynová krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - pro tento model není možný Power vent

hliníkové obložení bílé

hliníkové obložení šedé

hotová stavebnice krbu

x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

NÁZEV

47867 DRU Maestro 60/3 Module RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení        257 637 Kč 

Šamot žlutý - Natural * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Žebrovaný plech*

včetně skel a elektroniky

257 637 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, opláštění v barvě bílé nebo šedé, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné 

nožičky plus 20 mm. Součástí dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návody.

Příplatková příslušenství 

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Clear View - antireflexní sklo krbové vložky

LED podsvětlení lůžka hořáku

Účinnost 94,3% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Za posledním ohybem, min. po 1 metru#

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla ( Š x V x H ) 600 x 550 x 350 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 746 x 1 769 x 581 mm 

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Maestro 60/3 Module 

RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * ✔ Skleněné kamínky černé

Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 1,9 - 7,2 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez nebo originál DRU

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,26 až 1,01 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka
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DRU Maestro 60/3 Module RCH

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 95 kg

130/200 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

RSTP 2 344 Kč 

FP 6 388 Kč 

CLR 1 325 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCH - Remote Control Honeywell / PV - pro tento model není možný Power vent

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

47206 DRU Passo RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení - barva TITAN        151 506 Kč 

47210 DRU Passo RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení - barva PEARL        156 139 Kč 

47764 DRU Passo RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení - barva LIGHT GREY        162 934 Kč 

47768 DRU Passo RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení - barva TURQUOISE        162 934 Kč 

47760 DRU Passo RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení - barva WHITE        162 934 Kč 

NÁZEV

47202 DRU Passo RCH -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení - barva NERO        151 506 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Honeywell, výškově seřiditelné nožičky plus 25 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návody.

Ostatní příplatková příslušenství

Krycí rozeta pr.150 mm, pr. 300 mm, nero, titan beo pearl /hliníková rozeta/

Sklo pod kamna pr. 900 mm, lze objednat pouze s kamny, samostatně neprodejné

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Typ hořáku 3D Dynamic Flame Burner ® Přípojka 230V / je nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Passo RCH

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * x Skleněné kamínky černé

Šamot žlutý - Natural * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Zemní plyn - natural gas / propan - nelze G20 Spotřeba min./max. - 0,20 až 0,88 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 93,0% Redukce komínu na DN 100/150 mm** Nelze

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla (Š x V ) 436 x 416 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Ø x V ) 452 x 1 142 mm

DRU Passo RCH
plynová kamna

6 dostupných barev kamen

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

151 506 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / ED - Easy release door system, snadné otevírání dvířek, otočná nebo výklopná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 1,2 - 6,4 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez nebo originál DRU
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DRU Passo RCH

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 68 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CRG            4 077 Kč 

RSTP            1 189 Kč 

CLR            1 325 Kč 

ACDC            1 665 Kč 

SHSC               951 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Adaptér 230V / 6V pro RCE Mertik

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

Ceraglass - vnitřní výstelka vložky černé sklo

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 20 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návody.

Příplatková příslušenství 

Ostatní příplatková příslušenství

Krycí rozeta pr.156 mm, 220 x 220 mm, black /hliníková barvená rozeta/

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik / PV - pro tento model není možný Power vent

NÁZEV

45784 DRU Polo RCE -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení - barva NERO        116 911 Kč 

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Polo RCE

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * x Skleněné kamínky černé

Šamot žlutý - Natural * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 92,6% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla (Š x V x H ) 490 x 398 x 197 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 550 x 955 x 400 mm

Typ hořáku Linear Burner Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

DRU Polo RCE
plynová kamna

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

116 911 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 1,6 - 4,1 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez nebo originál DRU

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,20 až 0,88 m3/hod.
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DRU Polo RCE
plynová kamna

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 80 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

RSTT            1 087 Kč 

RST-BE            1 189 Kč 

RSTP            5 164 Kč 

CLR            1 325 Kč 

ACDC            1 665 Kč 

SHSC               951 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

NÁZEV

45784 DRU Trio RCE -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení, barva kamen antracit          91 181 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 20 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návody.

Ostatní příplatková příslušenství

Krycí rozeta pr.150 mm, 220 x 220 mm, antracit /hliníková barvená rozeta/

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Adaptér 230V / 6V pro RCE Mertik

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik / PV - pro tento model není možný Power vent

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

Krycí rozeta pr.150 mm, 330 x 330 mm, antracit /nerezová barvená rozeta/

45785 DRU Trio RCE / BLACK EDITION -  interiér Ceraglass, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení, barva kamen černá        102 085 Kč 

Krycí rozeta pr.150 mm, 220 x 220 mm, black /hliníková barvená rozeta/

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 505 x 1 006 x 424 mm

Typ hořáku Linear Burner Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Trio RCE

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * x Skleněné kamínky černé

Šamot žlutý - Natural * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Technické informace

Výkon 2,0 - 4,5 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez nebo originál DRU

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,35 až 0,62 m3/hod.

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 85,4% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla (Š x V x H ) 340 x 485 x 160 mm

DRU Trio RCE
plynová kamna

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

91 181 Kč            

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH
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DRU Trio RCE
plynová kamna

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 110 kg

100/150 mm koncentrický max. 12 m

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

RST-BE            1 189 Kč 

CLR            1 325 Kč 

ACDC            1 665 Kč 

SHSC               951 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Připojovací kabel pro inteligenci z Mertik GV 60

* Příslušenství a možnosti za příplatek / ** Pro redukci jsou platná přísná pravidla, informujte se u dovozce / RCE - Remote Control Mertik / PV - pro tento model není možný Power vent

# V některých případech lze použít přímo koleno 90° na krbovou vložku při odkouření přes stěnu, v dalších případech dle situace, informujte se u dovozce !

www.hetvoorservice.cz

NÁZEV

48764 DRU Circo RCE -  interiér vermikulit matný tmavý antracit, klasické sklo, zemní plyn G20 - standardní provedení, barva kamen čená        125 714 Kč 

Standardní vybavení - hnědá keramická polena, vermikulitové čipsy, drcený vermikulit, popel, žhnoucí vata, dálkové ovládání Mertik GV60, výškově seřiditelné nožičky plus 20 mm. Součástí 

dodávky je magnetický šroubovák DRU, restriktor tahu komínu, restriktor přívodního vzduchu, tužkové baterie, návody.

Ostatní příplatková příslušenství

Krycí rozeta pr.150 mm, 220 x 220 mm, black /hliníková barvená rozeta/

Originální čistící sada na skla DRU a Global (2x mikroutěrka, rukavice, čistící roztok 100 ml, leštící roztok 100 ml)

Adaptér 230V / 6V pro RCE Mertik

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Circo RCE

Polena hnědá - standard

Tmavý antracit matný - standard ✔ Polena bílá

Černé sklo Ceraglass * x Skleněné kamínky černé

Šamot žlutý - Natural * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé nebo šedé

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé nebo šedé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku*

Antireflexní sklo - CV Glass * Za příplatek Průměr odkouření / typ / max.délka

Účinnost 92,5% Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

Odtahový ventilátor Power Vent * 60/100 mm Nelze Rozměr viditelného skla (Š x V x H ) 386 x 605 x 99 mm

Délka komínu pro ventilátor PV min./max. X Celkové rozměry ( Š x V x H ) 475 x 1 041 x 442 mm

Typ hořáku Linear Burner Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

DRU Circo RCE
plynová kamna

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

125 714 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 2,9 - 7,0 kW Teplota vnějšího pláště komínu 150°C - nutný nerez/nerez nebo originál DRU

Zemní plyn - natural gas / propan - propane G20 / G31 Spotřeba min./max. - 0,35 až 0,62 m3/hod.
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DRU Circo RCE
plynová kamna

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



ELEKTRICKÉ KRBY3





Váha vložky 100 kg

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CS               747 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

bez komínu

* až 15 základních vizualizací, aplikace zdarma ke stažení

NÁZEV

25034 DRU Virtuo 75 -  interiér Ceraglass, klasické sklo,projektor zabudovaný, projekční plochy, včetně keramických polen a dálkového ovládání        142 703 Kč 

Antireflexní sklo - CV Glass * nelze Průměr odkouření / typ / max.délka

Typ projekční technologie VIRTUO FLAME®, ENJOY IN 3D Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

LED podsvícení ano Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 788 x 550 mm

Provoz bez ohřevu

Příplatková příslušenství 

Lišta pro konvekční proudění

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Virtuo 75

Polena hnědá - ve standardu

Tmavý antracit matný x Polena bílá

Černé sklo Ceraglass - ve standardu ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

ano Celkové rozměry ( Š x V x H ) 803 x 1 000 x 510 mm

Typ zobrazení Projekce, LED Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

142 703 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 0 - 2,0 kW Teplota vnějšího pláště pokojová

Elektřina 230V Spotřeba při projekci 0,1 kW / s ventilátorem 2,0 kW

DRU Virtuo 75
elektrická krbová vložka
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DRU Virtuo 75
elektrická krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 100 kg

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CS               747 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

LED podsvícení hořáku

NÁZEV

25036 DRU Virtuo 80/2 R -  interiér Ceraglass, klasické sklo,projektor zabudovaný, projekční plochy, včetně keramických polen a dálkového ovládání        142 703 Kč 

Příplatková příslušenství 

Lišta pro konvekční proudění

* až 15 základních vizualizací, aplikace zdarma ke stažení

www.hetvoorservice.cz

25037 DRU Virtuo 80/2 L -  interiér Ceraglass, klasické sklo,projektor zabudovaný, projekční plochy, včetně keramických polen a dálkového ovládání        142 703 Kč 

LED podsvícení ano Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 788 x 550 mm

Provoz bez ohřevu ano Celkové rozměry ( Š x V x H ) 872 x 1 000 x 510 mm

Typ zobrazení Projekce, LED Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Virtuo 80/2

Polena hnědá - ve standardu

Tmavý antracit matný x Polena bílá

Černé sklo Ceraglass - ve standardu ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé

Břidlice* x

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 0 - 2,0 kW Teplota vnějšího pláště pokojová

Elektřina 230V Spotřeba při projekci 0,1 kW / s ventilátorem 2,0 kW

Antireflexní sklo - CV Glass * nelze Průměr odkouření / typ / max.délka bez komínu

Typ projekční technologie VIRTUO FLAME®, ENJOY IN 3D Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

DRU Virtuo 80/2
elektrická krbová vložka

Virtuo 80/2 R

čelní a pravé prosklení

Virtuo 80/2 L

čelní a levé prosklení

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

142 703 Kč          
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DRU Virtuo 80/2
elektrická krbová vložka

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



Váha vložky 100 kg

✔

x

x

x

x

x

x

EAN CENA

CS               747 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

NÁZEV

25035 DRU Virtuo 80/3 -  interiér Ceraglass, klasické sklo,projektor zabudovaný, projekční plochy, včetně keramických polen a dálkového ovládání        142 703 Kč 

Příplatková příslušenství 

Lišta pro konvekční proudění

* až 15 základních vizualizací, aplikace zdarma ke stažení

www.hetvoorservice.cz

Typ zobrazení Projekce, LED Přípojka 230V / není nutná Vybavení lůžka hořáku - možnosti

Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti 

DRU Virtuo 80/3

Polena hnědá - ve standardu

Tmavý antracit matný x Polena bílá

Černé sklo Ceraglass - ve standardu ✔ Skleněné kamínky černé

Černé sklo Ceraglass Matt * x Skleněné kamínky čiré

Cihlové obložení - Classic stone* x Oblázky malé bílé

Žebrovaný plech* x Oblázky velké bílé

Břidlice* x LED podsvícení hořáku

Elektřina 230V Spotřeba při projekci 0,1 kW / s ventilátorem 2,0 kW

Antireflexní sklo - CV Glass * nelze Průměr odkouření / typ / max.délka bez komínu

Typ projekční technologie VIRTUO FLAME®, ENJOY IN 3D Redukce komínu na DN 100/150 mm** X

LED podsvícení ano Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 788 x 550 mm

Provoz bez ohřevu ano Celkové rozměry ( Š x V x H ) 940 x 1 000 x 510 mm

elektrická krbová vložka

ZÁRUKA 5 LET NA VŠE

včetně skel a elektroniky

142 703 Kč          

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek / VD - šroubovací dvířka pro čištění, pevná Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 0 - 2,0 kW Teplota vnějšího pláště pokojová

DRU Virtuo 80/3



 5
50

 

 788 

 1
00

0 

 5
0 

 3
99

 

 880 

 940 

 30 

 510 

 350 

 5
58

 

 1
37

 

elektrická krbová vložka
DRU Virtuo 80/3

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO4





125 mm

0,11

18

54

111

EAN CENA

FT            1 257 Kč 

MM            1 529 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz

Spaliny

klasický

Váha kamen

belgická litina

62369 DRU 44 MF E6 -  litinová krbová kamna, majolica brown          46 023 Kč 

NÁZEV

62366 DRU 44 MF antracit -  litinová krbová kamna, barva antracit          40 772 Kč 

Příplatková příslušenství 

Teploměr spalin, magnetický

Měřič vlhkosti digitální

Typ ručky nasazovací Celkové rozměry ( Š x V x H ) 435 x 625 x 335 mm

Vhodné pro pasivní domy ne Přípojka 230V není nutná

Ostatní

DRU 44 MF

Materiál kamen / interiér kamen litina / vermikulit přírodní Emise CO (%-13 % O2)

Základní barva tmavý antracit Částice (mg/Nm3-13 % O2)

Barevné variace majolica brown OGC/CxHy (mg/Nm3-13 % O2)

Typ skla standardní Emise NOx (mg/Nm3-13 % O2)

Max. délka polen 25 cm

Přisávání vzduchu z exteriéru ne

Technické informace

Výkon 4,0 - 7,0 kW Teplota spalin podle druhu 290-310°C

Nominální výkon 4,9 kW 95 kg

Energetická třída A Průměr odkouření / typ 

Účinnost 78,3% Odkouření horní nebo zadní

Typ otevírání pantové, pravé Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 300 x 195 mm

DRU 44 MF
litinová kamna na dřevo i uhlí

MF -multi fuel, pro spalování dřeva i 

uhlí

40 772 Kč            

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek Cena bez DPH



DRU 44 MF
litinová kamna na dřevo i uhlí

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



150 mm

0,09

21

68

107

EAN CENA

FT            1 257 Kč 

MM            1 529 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

NÁZEV

63513 DRU 55 CB antracit -  litinová krbová kamna, barva antracit          49 112 Kč 

63515 DRU 55 CB E6 -  litinová krbová kamna, majolica brown          55 290 Kč 

Příplatková příslušenství 

Teploměr spalin, magnetický

Měřič vlhkosti digitální

www.hetvoorservice.cz

Typ otevírání pantové, pravé Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 312 x 274 mm

Typ ručky nasazovací Celkové rozměry ( Š x V x H ) 552 x 750 x 486 mm

Vhodné pro pasivní domy ne Přípojka 230V není nutná

Ostatní

DRU 55 CB

Spaliny

Materiál kamen / interiér kamen litina / vermikulit přírodní Emise CO (%-13 % O2)

Základní barva tmavý antracit Částice (mg/Nm3-13 % O2)

Barevné variace majolica brown OGC/CxHy (mg/Nm3-13 % O2)

Typ skla standardní Emise NOx (mg/Nm3-13 % O2)

Max. délka polen 40 cm
belgická litina

Přisávání vzduchu z exteriéru ne

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 6,0 - 10,0 kW Teplota spalin podle druhu 353°C

Nominální výkon 8,2 kW Váha kamen 135 kg

Energetická třída / spotřebaq dřeva A / 2,4 kg/hod Průměr odkouření / typ klasický

Účinnost 80,0% Odkouření horní nebo zadní

DRU 55 CB
litinová kamna na dřevo

49 112 Kč            



DRU 55 CB
litinová kamna na dřevo

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz
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150 mm

0,1

19

114

81

EAN CENA

FT            1 257 Kč 

MM            1 529 Kč 

EA            7 203 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

NÁZEV

62017 DRU 64 CB antracit -  litinová krbová kamna, barva antracit          60 077 Kč 

Příplatková příslušenství 

Teploměr spalin, magnetický

Měřič vlhkosti digitální

www.hetvoorservice.cz

SET sada pro připojení externího vzduchu, Ø 100 mm

* Příplatkové příslušenství

Ostatní

DRU 64 CB

Spaliny

Materiál kamen / interiér kamen litina / vermikulit přírodní Emise CO (%-13 % O2)

Základní barva tmavý antracit Částice (mg/Nm3-13 % O2)

Barevné variace x OGC/CxHy (mg/Nm3-13 % O2)

Typ skla standardní Emise NOx (mg/Nm3-13 % O2)

Max. délka polen 50 cm
belgická litina

Přisávání vzduchu z exteriéru* ano

Energetická třída A Průměr odkouření / typ klasický

Účinnost 75,0% Odkouření horní nebo zadní

Typ otevírání pantové, pravé+boční Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 405 x 260 mm

Typ ručky nasazovací Celkové rozměry ( Š x V x H ) 630 x 750 x 565 mm

Vhodné pro pasivní domy ne Přípojka 230V není nutná

60 077 Kč            

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 8,0 - 12,0 kW Teplota spalin podle druhu 322°C

Nominální výkon 10 kW Váha kamen 195 kg

DRU 64 CB
litinová kamna na dřevo



DRU 64 CB
litinová kamna na dřevo

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



150 mm

0,09

15

114

145

EAN CENA

FT            1 257 Kč 

MM            1 529 Kč 

EA            7 203 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

NÁZEV

62031 DRU 74 CB antracit -  litinová krbová kamna, barva antracit          71 197 Kč 

Příplatková příslušenství 

Teploměr spalin, magnetický

Měřič vlhkosti digitální

SET sada pro připojení externího vzduchu 

* Příplatkové příslušenství

www.hetvoorservice.cz

Ostatní

DRU 78 CB

Spaliny

Materiál kamen / interiér kamen litina / vermikulit přírodní Emise CO (%-13 % O2)

Základní barva tmavý antracit Částice (mg/Nm3-13 % O2)

Barevné variace x OGC/CxHy (mg/Nm3-13 % O2)

Typ skla standardní Emise NOx (mg/Nm3-13 % O2)

Max. délka polen 50 cm
belgická litina

Přisávání vzduchu z exteriéru* ano

Energetická třída A Průměr odkouření / typ klasický

Účinnost 78,0% Odkouření horní nebo zadní

Typ otevírání pantové, pravé+boční Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 495 x 305 mm

Typ ručky nasazovací Celkové rozměry ( Š x V x H ) 740 x 790 x 590 mm

Vhodné pro pasivní domy ne Přípojka 230V není nutná

DRU 78 CB
litinová kamna na dřevo

71 197 Kč            

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 9,0 - 13,0 kW Teplota spalin podle druhu 342°C

Nominální výkon 11 kW Váha kamen 245 kg



DRU 78 CB
litinová kamna na dřevo

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



150 mm

0,08

69
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EAN CENA

FT            1 257 Kč 

MM            1 529 Kč 

EA            7 203 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

50 cm
belgická litina

Přisávání vzduchu z exteriéru* ano

NÁZEV

62044 DRU 74 MF antracit -  litinová krbová kamna, barva majolica brown          66 996 Kč 

Příplatková příslušenství 

Teploměr spalin, magnetický

Měřič vlhkosti digitální

SET sada pro připojení externího vzduchu 

* Příplatkové příslušenství

www.hetvoorservice.cz

Účinnost 79,8% Odkouření horní nebo zadní

Typ otevírání pantové, pravé+boční Rozměr viditelného skla ( Š x V ) 490 x 305 mm

Typ ručky nasazovací Celkové rozměry ( Š x V x H ) 740 x 790 x 590 mm

Vhodné pro pasivní domy ne Přípojka 230V není nutná

Ostatní

DRU 78 MF

Spaliny

Materiál kamen / interiér kamen litina / vermikulit přírodní Emise CO (%-13 % O2)

Základní barva majolica brown Částice (mg/Nm3-13 % O2)

Barevné variace x OGC/CxHy (mg/Nm3-13 % O2)

Typ skla standardní Emise NOx (mg/Nm3-13 % O2)

Max. délka polen

66 996 Kč            

X - Nelze / ✔ - Lze, může se jednat o příplatek Cena bez DPH

Technické informace

Výkon 9,0 - 13,0 kW Teplota spalin podle druhu 342°C

Nominální výkon 11 kW Váha kamen 250 kg

Energetická třída A+ Průměr odkouření / typ klasický

DRU 78 MF
litinová kamna na dřevo i uhlí

MF -multi fuel, pro spalování dřeva i 

uhlí



DRU 78 MF
litinová kamna na dřevo

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

www.hetvoorservice.cz



KOMÍNY PRO POWER VENT5





3 x 1,5

max. 2x0,75

EAN CENA

24439          38 641 Kč 

24440          38 641 Kč 

24167            2 073 Kč 

24354            4 213 Kč 

24147            3 092 Kč 

24197               306 Kč 

24166            4 553 Kč 

24176            3 805 Kč 

24177            4 723 Kč 

24148            2 310 Kč 

24149            3 194 Kč 

24150            2 005 Kč 

24151            2 480 Kč 

24152            3 092 Kč 

24153            1 971 Kč 

24154            2 378 Kč 

24155            3 669 Kč 

24189            1 903 Kč 

24190            1 903 Kč 

24162            2 956 Kč 

24428            3 941 Kč 

24163            1 121 Kč 

24158            3 975 Kč 

24164            5 640 Kč 

24165            3 194 Kč 

24159            1 359 Kč 

24161            1 903 Kč 

24488            3 092 Kč 

24156            5 198 Kč 

24157            7 033 Kč 

24145            4 519 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Vstupní a výstupní díl pro PowerVent pro střešní terminál

Trubka alu-galva Ø100/60 325-440mm, teleskop.

Ohyb alu-galva Ø100/60 90°, hladký

Ohyb alu-galva Ø100/60 90°, hladký, antracit

Ohyb alu-galva Ø100/60 45°, hladký, sada 2 kusů

Ohyb alu-galva Ø100/60 30°, žebrovaný

Suchý sifon, horizontální/vertikální, připojení Ø32, kompletní sada, plast

Rozeta hliník Ø100, 220x220mm, antracit

Nástěnný terminál dlouhý alu-galva Ø100/60, černá

T-kus hliník-galva Ø100/60 L=260, pro kontrolní účely, 2 měřicí body

Potrubí alu-galva Ø100/60 L=165, se dvěma měřicími body

Plochá střešní průchodka kulatá, 0°, hliník, Ø350-Ø100

Univerzální olověná taška, 25°- 45°, Ø100

Univerzální olověné průchodka polohovatelná, 15°- 60°, bezolovnaté, Ø100

Střešní terminál alu-galva Ø100/60, BD300, černá

Střešní terminál alu-galva Ø100/60, BD580, černá

Power Vent STŘEŠNÍ -  SET 3 díly - nutno objednat současně i díl  24145 a 24166

Power Vent STĚNOVÝ-  1 dílný

NÁZEV

Příplatková příslušenství k systému Power Vent a dílce komínového systému DN 60/100 mm

Montážní držák pro ventilátorovou jednotku PowerVent se střešním terminálem

Adaptér alu-galva Ø200/130 na Ø100/60

Adaptér alu-galva Ø150/100 na Ø100/60

www.hetvoorservice.cz

odtahový ventilátor spalin z plynových krbů DRU

Konzole pro montáž na stěnu hliníková Ø100

Plochá střešní taška pro PowerVent pro střešní terminál, V=400mm

Potrubí alu-galva Ø100/60 2000mm

Potrubí alu-galva Ø100/60 2000mm, antracit

Potrubí alu-galva Ø100/60 1000mm

Potrubí alu-galva Ø100/60 1000mm, antracit

Trubka alu-galva Ø100/60 500mm, nastavitelná

Trubka alu-galva Ø100/60 500mm, nastavitelná, antracit

Ohyb alu-galva Ø100/60 15°, žebrovaný

Sifon kondenzátu hliník-galva Ø100/60, horizontální/vertikální, připojení Ø32

                    Stěnový ventilátor                                                               Způsoby použití střešního terminálu - na střechu nebo i pod střechu

dB jednotka max. 20

DRU Power Vent

W 60

Průměr odkouření pro Power Vent 60/100 mm

Typ komínu nutný DRU typ MG 60/100 mm

Teplota komínu prvních 5 metrů délky až 210°C

Nutno použít kondenzační díly ano

První díl komínu na vložce - měčící díl, 2 body je součástí ventilátoru

Elektro příprava

Nutno propojit ventilátor dvěma kabely s řídící 

jednotkou krbové vložky. Nutno použít silikonový 

kabel v případě blízkosti komínu.

První kabel - pro napájení 

Druhý kabel - regulace 

Nelze použít pro plynové krby Global Fires Váha 

V (AC) 220-240

Hz 50-60

W 60 Rozměr ( Š x V x H ) 400 x 350 x 400 mm

dB ventilátor max. 60 Váha 9 kg

5 kg

Střešní ventilátor

DRU Power Vent

Odtah až 100 m

38 641 Kč            

Cena bez DPH

Technické informace

Výkon odtahu dle typu vložky

Určeno výhradně pro plynové krby DRU Rozměr ( Š x V x H ) 385 x 314 x 300 mm

Stěnový ventilátor
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DRU Power Vent - stěnový

DRU Power Vent - střešní



PŘÍSLUŠENSTVÍ6



LUX LIGNUM

WI-FI MODUL KONTROLNÍ DVÍŘKA

Již pouze jako náhradní díl

EAN CENA

26512            3 024 Kč 

26321            6 558 Kč 

22393            5 232 Kč 

22990            5 232 Kč 

22989            5 232 Kč 

22392            5 232 Kč 

22651            5 708 Kč 

22402            5 232 Kč 

22401            5 232 Kč 

22433            5 232 Kč 

22432            5 232 Kč 

22991            3 500 Kč 

22351            2 922 Kč 

806267               204 Kč 

26317            4 621 Kč 

26280            4 621 Kč 

808516            9 581 Kč 

806948            9 581 Kč 

808518            7 101 Kč 

807751            8 868 Kč 

26319            8 528 Kč 

HETVOOR DISTRIBUTION - výhradní dovozce a distributor

Osvětlení pro mřížky Lux, Omni a Lignum

www.hetvoorservice.cz

Zkrutná pružina pro ventilační prvek Lux

Controlní dvířka pro řídící jednotku Honeywell, barva slonová kost /Ivory/, vnější rozměr dvířek 300 x 225 mm, montážní otvor 285 x 190 mm

Controlní dvířka pro řídící jednotku Mertik, barva slonová kost /Ivory/, vnější rozměr dvířek 300 x 225 mm, montážní otvor 285 x 190 mm

Přijímač pro Mertik typ s koncovkou G6R - R4AUT - určeno pro krby s druhým termočlánkem /druhá kontrolní katoda v hořáku/

Dálkový ovladač pro Mertik - obdélník

Dálkový ovladač pro Honeywell ESYS-02 - vajíčko

NÁZEV

EAN 26317

HONEWELL - CHDF

EAN 26280

MERTIK - CHGF

Přijímač pro Mertik typ s koncovkou G6R - R4AU

Wi-Fi modul pro krby s řídící jednotkou RCH Honeywell

DRU příslušenství

Výklopná schránka pro řídící jednotku pro aplikace závěsných krbů RCH

Sada čtyř podpěrných držáků pro zavěšení lavice krbu

Větrací mřížka Lux, hliníková metalíza (RAL 9006), promatect, plocha 100 cm2, 225 x 225 mm

Větrací mřížka Lux Fino, antracit, plocha 100 cm2, 431 x 112 mm

Větrací mřížka Lux Fino, slonová kost (RAL 9010), plocha 100 cm2, 431 x 112 mm

Větrací mřížka Lux, slonová kost (RAL 9010), promatect, plocha 100 cm2, 225 x 225 mm

Větrací mřížka Lux Lignum,slonová kost,  (RAL 9010), plocha 260 cm2, 394 x 125 mm

Větrací mřížka Lux Omni,hliníková metalíza (RAL 9006), plocha 100 cm2, 288 x 225 mm

Větrací mřížka Lux Omni, slonová kost (RAL 9010),  plocha 100 cm2, 288 x 225 mm

Větrací mřížka Lux Sleeve, hliníková metalíza (RAL 9006),  plocha 100 cm2, 360 x 60 mm

Větrací mřížka Lux Sleeve, slonová kost (RAL 9010), plocha 100 cm2, 360 x 60 mm

Osvětlení pro mřížky Lux Fino

LUX LUX FINO LUX OMNI

LUX SLEEVE 26321 - Sada čtyř podpěrných držáků pro zavěšení lavice krbu

PŘIJÍMAČ PRO MERTIK

OVLADAČ HONEYWELL

OVLADAČ MERTIK



www.drufire.com
BY APPOINTMENT OF  

THE COURT OF THE 
NETHERLANDS

DRU: Member of the Spartherm-Group

i am
everywhere
Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR. 

Hetvoor Distribution s.r.o.

Maloobchod - www.hetvoor.cz
info@hetvoor.cz

Velkoobchod - www.hetvoorservice.cz           
info@hetvoorservice.cz

Sídlo, showroom, vzorková prodejna, sklady 
Okružní  781, 250 81  Nehvizdy, Praha východ

Tel.: 725 931 340, 723 650 004

HETVOOR je členem skupiny HETVOOR GROUP
www.hetvoorgroup.cz
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