PRODUKTOVÝ KATALOG

Výhradní dovozce a distributor

SPECIALISTA
NA PLYNOVÉ KRBY

ODBORNÍK
NA DESIGNOVÉ KRBY A KAMNA
na dřevo a plyn

Vítejte
ve světě
krbů

HETVOOR DISTRIBUTION PRAHA
Jsme výhradní dovozce a distributor. Naše 20letá praxe a zkušenosti z nás
dělají uznávané odborníky v oboru převážně plynových krbů.
KRBY – KAMNA – KOMÍNY
› dovážíme › vyrábíme › prodáváme › stavíme › montujeme › servisujeme

DO VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRO
VÁS DOVÁŽÍME TYTO ZNAČKY

Dru Verwarming
Holandsko
Největší výrobce plynových
krbů v Evropě

Global Fires
Holandsko
Kompaktní a cenově výhodné
plynové krby té nejvyšší kvality

Ventilatieparts
Holandsko
Výrobce plynových krbů
a kamen s možností rozvodu
horkého vzduchu do dalších
místností

Dik Geurts
Holandsko
Výrobce krbů a kamen na
dřevo

Element4
Holandsko
Výrobce designových
plynových krbů špičkové kvality
a úctyhodných tvarů a rozměrů

Ortal
Izrael
Největší světový výrobce
plynových krbů

Italkero
Itálie
Výrobce plynových krbů
a kamen s možností rozvodu
horkého vzduchu do dalších
místností

HPC
USA
Výrobce venkovních plynových
krbů

Ecosmartfire
Lucemburk
Výrobce exkluzivních biokrbů

Passionsgrill
Německo
Výrobce luxusních venkovních
grilů

Raabfires - privátní značka
ČR
Plynové krbové vložky na
zakázku, venkovní plynové
stoly a hořáky

SPECIALIZUJEME SE na import krbových vložek a kamen převážně na plyn.
V daném oboru se považujeme za odborníky, a proto na svá díla s hrdostí poskytujeme záruku 5 a 10 let. Dbáme na
důkladné proškolení našich zaměstnanců přímo u jednotlivých výrobců.
Tyto krby dodáváme do velkoobchodní i maloobchodní sítě. Díky velkému množství realizací krbů na plyn jsme se postupně
stali primárními a autorizovanými dovozci plynových krbových vložek i kamen DRU, Global Fires, Ortal, Element4,
Italkero, HPC… Stejné úsilí věnujeme kamnům na dřevo Dik Geurts a Spartherm nebo spotřebičům na pelety bio
ethanol EcoSmart Fire. Díky přímé spolupráci s výrobci můžeme implementovat novinky těchto společností do prodeje v
podstatě obratem.
Zajišťujeme přímý dovoz těchto krbů a kamen, odbornou montáž a jako jediná společnost v ČR a SR provozujeme
autorizovaný servis dováženého sortimentu. K plynovým krbům dodáváme špičkové koncentrické komíny DRU a Jeremias,
které pro Vás prodáváme již od roku 2010.
Hlavní naší výhodou je poskytování přímého autorizovaného servisu a možnost objednat si profesionální montáž těchto
špičkových krbů a kamen.

Realizujeme stavby plynových krbů, krbů na dřevo a to včetně
potřebného stavebního materiálu a příslušenství. Stavby realizujeme na
klíč se zárukou 5 nebo 10 let a se servisem zdarma po dobu celé záruky

Vě ř í m e a d o u f á m e , ž e
p r o s t ř e d n i c t v í m
našich 3 značek Vám
p ř i n e s e m e d o m ů
nejen pohodu, ale i špičkové
výrobky s perfektním servisem.

HETVOOR GROUP
NAŠE 3 ZNAČKY STVOŘENÉ PRO VÁS

KRBY

HOŘÁKY

HETVOOR DISTRIBUTION

RAABFIRES

je lídrem v oboru ekologického vytápění prostřednictvím
dovozu, dodávky a montáže plynových krbů, krbů a
kamen na pelety a dřevo. Hetvoor je největší dovozce a
prodejce plynových krbů v ČR a provozuje jak distribuční
sklad, tak největší showroom v ČR. Prostřednictvím našeho
exkluzivního partnera společnosti KRBEX SK pak
showroom na Slovensku.

je designovou privátní značkou. Skloubili jsme Vaše
požadavky na exkluzivitu a jedinečnost a vyrábíme
pro Vás jedinečné plynové stoly. Používáme ty
nejmodernější materiály, výjimečné kameny a
materiály, jako je třeba beton firmy Gravelli, se
kterou pro Vás vyrábíme jedinečné betonové
plynové stoly. Všechny naše stoly jsou řazeny
výhradně německou řídící jednotkou Mertik s
dálkovým ovládáním. Oproti evropské konkurenci,
která používá pouze ruční zapalování, jsme jistě
mnoho let vepředu v bezpečnosti a pohodlnosti.
Naše výrobky nenajdete v běžné prodejní síti, ale
omezené série pouze v designových studiích nebo
salonech. Objednat můžete pouze na našich
pobočkách.

Hetvoor je na trhu již od roku 2000 a za tuto dobu se stal
renomovanou firmou poskytující komplexní služby na
nejvyšší úrovni v oblasti vytápění. V současnosti
zajišťujeme s vysoce specializovaným týmem návrhy
a dodávky topných systémů.

RAABFIRES
www.hetvoor.cz

KLIMATIZACE

www.raabﬁres.cz

PRAHA

ČR

OLOMOUC

KLIMAHET DISTRIBUTION
Od vytápění to byl jen malý, ale logický krok k prodeji
a specializované montáži klimatizací.

SR
TRNAVA
BRATISLAVA

PEZINOK

Zajišťujeme logický sortiment pro Váš byt, dům, chatu či
ﬁrmu - vytápění / chlazení.
Naše nová divize klimatizace prodává a odborně montuje
klimatizace Haier, která patří k současné špičce na
světovém trhu.

KLIMAHET
www.klimahet.cz

VŠE NA
JEDNOM
MÍSTĚ

PŘIJĎTE NAČERPAT INSPIRACI
HETVOOR PRAHA

NEJVĚTŠÍ SHOWROOM
PLYNOVÝCH KRBŮ V ČR
HETVOOR - VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR

Otevřeli jsme pro Vás nový showroom
plynových krbů Dru, Global Fires,
Ortal, Element4, krbů a kamen na
dřevo Dik Geurts, plynových stolů
RaabFires a plynových hořáků
Hetvoor. Vytvořili jsme jedinečné
designy plynových krbů tak, abyste je
viděli přímo v reálu, jak který krb
funguje, jak je lze snadno ovládat
a hlavně, jaký hořák si vybrat.
Showroom Hetvoor je momentálně
největší prodejna plynových krbů
v ČR a SR.
Přijďte se sami přesvědčit ať jste pro
fesionál, nebo koncový zákazník.

HETVOOR PRAHA

NEMŮŽE BÝT NIC LEPŠÍHO,
NEŽ VIDĚT PLYNOVÝ KRB V PROVOZU
Naše funkční plynové krby
v showroomu:
DRU Maestro 75
DRU Maestro 80/2
DRU Maestro 105/3
DRU Lugo 80/3
DRU Metro 100/3
DRU Metro 100 XTU
DRU Diablo Next
GLOBAL 40 CF
GLOBAL 120 BF
ORTAL Stan Alone 150
Element4 Summum 70 Corner
Element4 Modore 100 E
Hetvoor Outdoor Linear
DRU Maestro 60/3 RCH
Italkero Mirror Flame

MorettiDesign Ergonomic Glass A9
Easy Fires Excellent Rectangle
Easy Fires Milano Rectangle
Element4 SKY Tunnel
Global Fires 70 XT
DRU Metro 80 Tunnel
Dik Geurts Aste
Dik Geurts Vidar
Ostatní vystavené exkluzivní zboží:
Dik Geurts Odin
Dik Geurts Aste 5 Low
Dik Geurts Vidar Triple EA
Dik Geurts Instyle Front 700 EA
Dru 44 MF
a mnoho dalšího…
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K R B Y

Česká republika
Praha / Olomouc
Slovensko
Pezinok / Bratislava / Trnava
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Funkčních krbů
na prodejně
Nezvizdy, Praha východ

designed
to be different

Plynové krby a kamna
JEDNIČKA NA EVROPSKÉM TRHU
Holandská firma DRU je jedním z největších výrobců plynových krbových vložek. Zabývá se
kovovýrobou již 260 let, což je jistě skvělé doporučení, pokud hledáme tradičního výrobce
s mnoha zkušenostmi. Plynové krbové vložky DRU jsou dodávány v nejmodernějším designu
s důrazem na co největší prosklenou plochu vložek a s minimálním viditelným rámem. Ohniště
může obsahovat věrohodnou imitaci dřevěných polen nebo drcený mramor. Firma DRU
nabízí širokou produktovou řadu vložek na zemní plyn (G20, G25) nebo na propan (G31),
přičemž u krbových vložek DRU se jedná vždy o uzavřené spalování, tj. napojení pomocí
koncentrického (balančního) komínu.
Při výrobě plynových vložek využila firma DRU technologických znalostí a dlouholeté zkuše
nosti, takže vznikly výrobky špičkové kvality, které si již získaly dobré jméno na světových
trzích a výjimečné postavení mezi obdobnými produkty. Mezi standardní prvky v obsluze
patří dálkové ovládání. Ke krbovým vložkám nabízí DRU rovněž vhodné příslušenství.
Je přirozené chtít to nejlepší.

DRU A SPARTHERM JSOU JEDNA RODINA...

SILNÉ SPOJENECTVÍ
JEDNA SPOLEČNOST
JIŽ OD ROKU
2014

Sloučení DRU a Spartherm
Více než 800 zaměstnanců
Dceřiné společnosti v 7 zemích
Obrat 100 milionů EUR
Více než 4 000 zákazníků
Je nám ctí, být výhradní dovozce

OHEŇ A ŘEMESLO OD ROKU 1754
V DRU vyrábíme kamna a krby. Se spoustou lásky a
řemeslného zpracování navrhujeme a vyrábíme naše kamna
a krby v celém Nizozemsku. Velmi dobře si uvědomujeme,
že nejde jen o samotný produkt, ale také o atmosféru a
teplo, které přináší do domovů lidí. Dokázali jsme, že vášeň
vede k dobrým výsledkům v DRU již více než 265 let.

S každým designem se zaměřujeme na životy lidí, jako jste vy.
Jak vás můžeme ještě více bavit? Jak může být atmosféra
ještě lepší? Ještě chytřejší? Forma a funkce jsou přesně ve
vzájemném souladu. Nyní nabízíme prvotřídní řadu kamen a
krbových kamen a krbových vložek v celé Evropě. S

ROZVAHA MEZI NÁMI A OKOLÍM

VYSOKÁ KVALITA A AMBICE

Udržitelné obchodní operace vyžadují nepřetržitou
rovnováhu mezi lidmi a životním prostředím. Spokojenost
zákazníků a efektivita výrobků DRU jde ruku v ruce s
bezpečností a šetrností k životnímu prostředí.

Řekněte, co děláme a co říkáme. Je to ambiciózní
a kritický přístup, který je znatelný všude a formuje
naši motivaci dělat věci lépe každý den.

JEDNODUCHÉ

TRVALÝ ROZVOJ

Pohodlí pro koncového uživatele je vždy naší hlavní
činností. Jak mohou být naše produkty a služby chytřejší,
inovativnější a pohodlnější? Z tohoto důvodu jsme v
neustálém kontaktu s uživateli, dodavateli a našimi
prodejci.

Kritický, zvědavý, zvídavý, otevřený zpětné vazbě, vždy to
chceme dělat lépe. Progresivní pocit, který je zakotven v naší
DNA. Je to poznání, že můžeme pokročit pouze pokračováním v
rozvoji sebe samých.

DRU Verwarming B.V.
DRU je momentálně nejsilnější a nejvýznamnější výrobce plynových krbů na současném trhu. Jednoznačný lídr v daném
segmentu. Vlastní vývoj unikátních hořáků, vlastní výroba, kde vše je navrženo a vyrobeno v Holandsku. O kvalitě svědčí i
spojenectví se společností Spartherm, kdy od roku 2014 tvoří jednu rodinu s důrazem na kvalitu, technologie, vývoj a ekologii.

Značky spadající pod společnost DRU Verwarming B.V.

Plynové krby
Plynová kamna
Elektrické krby
Kamna na dřevo

Plynové krby

Krby na dřevo
Kamna na dřevo

Hetvoor Distribution s.r.o. - výhradní dovozce a distributor značky DRU Verwarming B.V. pro ČR a SR.

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

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

Nejkrásnější řešení pro plamen

Udělejte svůj krb více osobním,
vyberte si samostatný rámeček
Krásné ohniště, sklo, kameny
nebo dřevo

Vyberte interiér, který odpovídá
vaším představám

Antireflexní sklo CV Glass

My v HETVOOR Vám pomůžeme
s výběrem plynového krbu
Přemýšlíte o koupi 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 v HETVOOR Vám pomůže tím, že Vám položíme správné otázky a zmapujeme
všechny možnosti.

Zkuste si položit základní otázky
› Jaký má být účel krbu ve Vašem domě či bytě?
› 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 Vašeho domova?
Vše ostatní zařídíme my…

Nejvyšší třída energetické
účinnosti plynu

Uzavřený systém, kdy
komínem přivádíme vzduch
pro hoření pod hořák

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 vždy ty nejmodernější.
3D

Dynamic Flame
Burner®

3D

Truflame
Burner®

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

Vario

Linear

Skutečné krby a skutečný plamen
DRU používá různé metody, abyste získali pocit z pravého
hořícího dřeva. Příslušenství žhavých uhlíků dává efekt
žhavého uhlí v pravých polenech.
Keramická polena jsou vyráběna tak, aby vypadala skutečně.
K dispozici jsou v širokém rozmezí barev a druhů dřeva
a jsou sestavena přirozeně.
Naše zaměření na detaily Vám zaručí, že získáte to nejlepší.

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 skutečný pohled na hořící
dřevo, ale s výhodami plynového
krbu?
Funkce Dynamic Flame Burner® a
Truflame Burner® toto umožňuje.
Tyto jedinečné hořáky byly speciálně
vyvinutý 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.

VARIO HOŘÁK (zig-zag)
bohatá vizualizace hořícího dřeva

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.

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 prvek ve
Vašem domě.

VYBAVENÍ HOŘÁKŮ
DRU nabízí následující možnosti vybavení hořáků
Keramická polena
Sada autentických keramických
polen. Výborná struktura polen
a věrné barvy tvoří polena
nerozeznatelná od pravých.
Dostupné v barvách a strukturách:
hnědá nebo bílá bříza.
Skleněné kamínky
Černé skleněné kamínky

Hnědá
keramická
polena

Bílá keramická
polena

Volframová
žhnoucí vata

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Černé skleněné
kamínky

Kameny
Kameny bílé nebo šedé
Vata
Volframová vata zvýrazňuje
barvu a tvar plamene. Dodáváno ve
standardu k vybraným vložkám.
Unikátní pouze u DRU.

CV GLASS – ANTIREFLEXNÍ SKLO
Ideální řešení pro minimální odraz ve skle
Skutečné potěšení z ohně je, když uvidíte plameny jasně a bez zbytečných odrazů ve skle.
Když jsme vyvinuli 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, se zábleskem skutečného hořícího dřeva?
K dispozici pro téměř všechny modely DRU.

Standardní sklo

CV Glass

CV Glas 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.

VNITŘNÍ STĚNY KRBŮ

KERAMICKÉ
OBLOŽENÍ
interiérů vložek

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.
DRU nabízí řadu možností pro
vnitřní úpravu vašeho krbu
Klasická cihla: pro klasický nebo
venkovský vzhled. Vypadá jako staré
zdivo.

Standard

Ceraglass
černé skleněné panely

Přírodní světlý

Klasická cihla

Černá matná standard: moderní
design a ideální pro sklo Clear View.
Ceraglass: pěkný odrazový efekt,
který vytváří další hloubku plamenů.
Přírodní: světle žlutá stěna (k dispozici
pro část sortimentu).

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

Vynikající design

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 sku
tečnosti 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.

S patentovanými dvířky Easy Release systému DRU, je
velmi jednoduché otevřít dveře svého krbu pomocí důmy
slně 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.

Vyzkušejte si
inovativní způsob
práce
Praktické pružinové nebo křídlové
otevírání dveří
› Jemná skrytá rukojeť
› Bezrámové sklo
› Není třeba šroubování
Dostupné pouze pro vybrané modely.

ECO WAVE
Inteligentní systém řízení vašeho krbu
DRU nastavuje standard v oblasti energeticky úsporných
plynových krbů. Inovativní nové plynové krby jsou vybaveny
unikátním Eco Wave systémem, což znamená, že si můžete
vychutnat nádherný vysoký oheň při nízké spotřebě plynu.
Plynové krby DRU jsou vybaveny energeticky účinným
systémem řízení Eco Wave. Použitím kombinace
inovativních technologií ve spojení s chytrým telefonem
nebo tabletem lze snížit výkon hořáku při zachování
krásných vysokých plamenů.
Ovládání se provádí pomocí grafického displeje tabletu
nebo smartphonu, což vám umožňuje nastavit oheň na
nízký tepelný výkon, ale zároveň si zachovat dobrý obraz.
Aplikace Eco Wave má tři předprogramovaná nastavení a
jeden vlastní režim. Systém je dodáván kompletní s
úplnými údaji o registraci a výkonu zařízení, které může
uživatel ovládat. Základem systému je speciální
modulační jednotka, která řídí vizuální efekt hoření
pravého dřeva. Může se měnit v závislosti na průtoku
vzduchu a výšky plamene, čímž vytváří realistický obraz.
Standardní dálkové ovládání Eco Wave poskytuje čtyři
další výšky ohně a režim pro měnitelnou modulaci
spalování. Díky grafickému zobrazení nastaví uživatel sám
požadovaný tvar plamenů.
Výhody DRU Eco Wave:
Plná kontrola nad plamenem a tepelným výkonem
Realistický oheň po celé šíři krbu
Dlouhá doba provozu plynového krbu
Snížená spotřeba paliva až o 50%
Nepřetržité monitorování provozu zařízení
Software je zdarma ke stažení. Je nutné dokoupit řídící
jednotku / Wi-Fi modul / a mít v místě krbu aktivní WiFi.

ECO WAVE systém je nedílnou součástí
téměř všech krbů DRU s označením
RCH nebo Eco Wave. Systém lze
zapnout
nebo
vypnout
pomocí
dálkového ovladače krbu. Navíc, když si
zakoupíte WiFi modul, můžete ovládat
samotný Eco Wave systém v aplikaci,
kterou si zdarma stáhnete / Android
nebo iOS /.
Ovládání na tabletu nebo smartphonu Vám otevírá dalších
100% možností v ovládání Vašeho krbu. Každý člen rodiny či
firmy tímto získá vlastní dálkový ovladač krbu v telefonu.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM
ŘÍZENÍ KRBU

VÝKON
Správné ovládání tepelného výkonu a vždy dokonalý obraz plamene
Atmosféra a teplo se systémem Eco Wave
V dnešní době vyhrává design a velké krby s ohromujícím prosklením. Tyto krby však mívají příliš velký výkon
díky dlouhým hořákům. Takové krby rychle přehřívají místnosti. To Vás nutí rychle snížit výkon a tím i plameny.
Je to vždy na úkor krásného širokého a vysokého plamene.
Díky unikátnímu patentovanému systému řízení hoření DRU Eco Wave je však toto vše minulostí.

Ovládejte vlastní plamen
Systém Eco Wave můžete spustit pomocí dálkového ovla
dače krbu. Ovladač již v sobě obsahuje termostat. Navíc, s
bezplatnou aplikaci pro správu DRU na vašem smart
phonu nebo tabletu (IOS a Android), máte ještě větší
kontrolu nad svým plamenem. Po stažení této aplikace
do Vašeho chytrého zařízení, si můžete volit několik typů
zobrazení plamene a programovat si jednoduše jejich tvar
a dobu hoření.
V nabídce v aplikaci je několik tvarů plamene
› Komfortní
› Sytý
› Ekonomický
› Nebo si vytvoříte vlastní tvar plamene přímo v aplikaci

Chcete mít plnou kontrolu nad svým krbem?
Pak zvolte krb, který je vybavený unikátní technologií DRU
Eco Wave, aby jste si mohli volit svůj vlastní plamen.
Jaký typ krbu je nejlepší pro můj domov?
Při výběru kamen nebo krbu je výkon krbové vložky
určujícím faktorem. Mnozí si neuvědomují, že pouze
6 kilowattů (kW) bude stačit k ohřevu průměrného obýva
cího pokoje (60 m3).
Váš domov je:
A Dobře izolovaný – vybavený dvojitým zasklením a vyba
ven zateplením
B Přiměřeně izolovaný – minimálně dvojité zasklení
a minimální izolace stěn
C Špatně izolovaný – žádné dvojité zasklení

kapacita v kW

16
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12
výkon v kW

Jedinečné vlastnosti Eco Wave (exkluzivní pro DRU)
› Regulovatelný tepelný výkon, plynule nastavitelný
› Nastavitelný tvar plamene
› Vysoké plameny s nízkou spotřebou plynu
› Aplikace pro práci přes smartphone nebo tablet
Plynové krby DRU Eco Wave nabízejí atraktivní vzhled,
dokonce i na nižší nastavení teploty. Systém Eco Wave
zajišťuje přirozený pohyb plamenů, i když snížíte výkon.
Kromě toho, je systém snadno ovladatelný. Eco Wave je
také velmi hospodárný.
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NENÍ PŘETOPENO,
ALE PLAMENY
JSOU STÁLE VYSOKÉ
TO JE ECO WAVE
Absolutní kontrola výšky plamenů, tvarů
plamenů a tepelného výkonu
› Úspora plynu až 50 %
› Snadné ovládání prostřednictvím
smartphonu nebo tabletu
› pro pohodlné řízení systému
objednejte Wi-Fi modul

OPTIMÁLNÍ INSTALACE ODKOUŘENÍ A TYPY
Nyní si můžete umístit krb kde chcete
Jaké máte možnosti pro umístění komínu?
› Do stávajícího komínu
• od krbu po hrdlo původního komínu vedeme koncentrický
komín
• od hrdla pouze vyvložkujeme stávající komín nerezovou
hadicí pro plynové spotřebiče potřebné komponenty,
naleznete na našich stránkách
› Přímé odkouření přes pultovou nebo sedlovou střechu
› Bez komínu jen pomocí jediného kolene přes stěnu
› Klasické odkouření přes stěnu

Nebo pomocí
odtahového venti
látoru PowerVent®
s možnou délkou
odkouření až 100 m
Průměr koncen
trického komínu
pouze 60/100 mm

Pro tyto typy odkouření se používají průměry komínů 100/150
nebo 130/200 mm

1.

2.

3.

1. Přímé odkouření přes rovnou
střechu
2. Do stávajícího komínu
3. Přímé odkouření přes šikmou
střechu
4. Umožňuje odkouření přes
stěnu jedním kolenem 90°
umístěným hned na vložku
4.

5.

5. Odkouření přes stěnu

Power Vent® systém
Odvod spalin pomocí odtahového ventilátoru
Automatický komínový systém s odtahovým ventilátorem o možné
délce komínu až 100 m.
DRU uvedlo na trh TOP systém. Tajemství spočívá v umístění ventilátoru pro odtah spalin na stěně domu nebo na střechu,
tzv. PowerBox. Řídící jednotka ventilátoru měří rozdíl tlaků v komíně a srovnává je s doporučeným nastavením pro
optimální spalování a s aktuálním výkonem vložky. Hlavní výhodou je umístění ventilátoru mimo krb a malý průměr
koncentrického komínu jen 60/100 mm. Systém pracuje zcela automaticky a je bezhlučný. Řídící jednotka krbu je
propojena s ventilátorem "PowerBoxem" pomocí dvou kabelů a pokud je to nutné, upravuje a reguluje otáčky ventilátoru
pro ideální tah komínu.

Máte problém s umístěním komínu, nebo je
výška vaší budovy nad 12 metrů? Chcete vést
komín pod krbem v podlaze?
Potom můžete použít odtahový ventilátor Power Vent®
S technologií Power Vent® DRU jsou možnosti téměř neomezené. Představte si
například umístění krbu doprostřed místnosti ve svém bytě, v restauraci, hotelu
nebo v předváděcí místnosti. Patentovaná inovace Power Vent® umožňuje prů
chod konstrukcemi a nespočet ohybů až do délky 100 metrů. Dru Power Vent®
poskytuje absolutní svobodu řešení.*
Výhody DRU Power Vent®
› Úplná svoboda instalace.
› Ideální pro domy střední velikosti, byty, restaurace, hotely, obchody…
› Délka tohoto komínu je od 7 do 100 metrů v závislosti na konkrétním typu krbové
vložky. Informujte se u svého prodejce o možnostech.
Poznámka: jeden ohyb komínu se počítá do výpočtu jako 2,5 m délky komínu.
› Průměr koncentrického komínu pro odtahový ventilátor spalin je pouze
60/100 mm. Komín je určený jak pro interiér, tak pro exteriér. Pro exteriérové
umístění lze dodat v barvách RAL. Standardní provedení pro interiér je galvani
zovaný hliník, pro exteriér nerez.
› Automatické spouštění a regulace otáček podle aktuální intenzity hoření.
› Můžete použít různé ohyby a téměř neomezený počet kolen, dle Vaší potřeby.
Poznámka: krb musí být fyzicky propojen s ventilátorem pomocí dvou silikonových kabelů SIHF 3x1,5.

Stěnový

Střešní

ventilátor

ventilátor

Ventilátor lze umístit na stěnu, na šikmou
střechu nebo na pultovou střechu.

Systém zvyšuje nebo snižuje otáčky odtaho
vého ventilátoru a tím zajistí konstantní odtah
v závislosti na momentálním výkonu krbové
vložky.
Se systémem Power Vent® je vnější průměr
odkouření pouhých 100 mm a umožňuje
tento odtahový systém umístit do podlahy či
podhledu.
Poznámka: plášť komínu může mít prvních
5 metrů délky teplotu až 200 °C. Proto
použijte dostatečnou tepelnou izolaci na tuto
část komínu.

Možné způsoby umístění ventilátorů Power Vent

Komín lze zabudovat i do podlahy a vyhnout se masivní stavbě krbu.
* Každý typ krbové vložky má jinou max. délku systému, informujte se u prodejce nebo dovozce.

DRU S FUNKCÍ SUMMERLIGHTING®
KRBY S LED TECHNOLOGIÍ
První krb na světě pro celoroční provoz.
Inteligentní LED aktivní podsvícení hořáků a polen SUMMERLIGHTING®.

JARO

LÉTO

PODZIM

ZIMA

Během chladných jarních
večerů
je
jedinečný.
Aplikace DRU Eco Wave
vám umožní díky tabletu
nebo smartphonu nastavit
vzhled a dojem z plamene
tak, aby vyhovoval vaší
náladě.

Období, kdy tento unikátní
hybridní oheň přichází do
vašeho interiéru! Stačí krb
změnit na elektrický režim.
Kresba na skle vám
vykouzlí pohodovou krásnou atmosféru i bez
ohně.

Když se léto mění v
podzim, ale ještě není
chladno, můžete zvolit
elektrický
režim
nebo
přepnete na plynový režim
a pomocí aplikace Eco
wave vykouzlíte vysoké
plameny a malý výkon.

V nejchladnějším období
roku jistě oceníte krásné,
syté a vysoké plameny,
které vytvoří nádhernou
atmosféru a příjemné teplo
díky hořáku DRU Dynamic
Flame Burner.

DRU S LED TECHNOLOGIÍ SUMMERLIGHTING®
DRU s LED technologií je inovativní
nová hybridní technologie plynových krbů s jedinečnou, přesvědčivou a energeticky úspornou funkcí.
Je to moderní, vestavěný plynový
krb s exkluzivním DRU Dynamic
Flame Burner®. To posky-t uje
vysoké husté a uklidňující plameny
na nejchladnější období roku. Další
inovativní aplikace DRU Eco Wave
umožňuje ovládat výšku a tvar
plamenů ze smartphonu nebo
tabletu pomocí jednoduchého
grafického displeje.
Tak, během chladných jarních a
podzimních večerů, můžete upravit
vzhled a dojem z krbu aby
vyhovoval vaší náladě. Jedinečná
funkce Summerlighting®.
LED diody vložené do hořákového
lože jsou aktivovány pro vytvoření
vzoru plamene a uklidňující záře
s minimem nebo bez tepla. Ideální
pro letní večery, když slunce
zapadlo a vy by jste se rádi uvolnili u
ohně.

Maestro je kompaktní a univerzální
krb, který je k dispozici v rovném
prosklení, 2stranném a 3stranném
prosklení. Umístěte tam, kde chcete
najít domov.
Protože se jedná o vyvážený komí
nový sytém, komín čerpá vzduch
z exteriéru mimo budovy, to vše pro
bezpečné a pohodlné vytápění.
Stěny krbu můžete volit černé, klasické
kamenné nebo zrcadlové černé sklo
Ceraglass. Volitelné antireflexní sklo
CV Glass pro nerušený pohled na
plameny bez odrazů ve skle.
Maestro je vybaveno jednoduchým
patentovaným otevíráním dvířek pro
snadnou údržbu.
Řada Maestro je vyrobena pro
energeticky uvědomělé spotřebitele.
Je vyrobena pro ty, kteří chtějí pou
žívat plynový krb po celý rok.

DRU je nyní krb i s unikátní funkcí Summerlighting®.

KOMUNIKAČNÍ MODUL
pro Wi-Fi a Modbus - pro řízení krbu smartphonem nebo pro
připojení na Modbus a SHS
Pro provoz spotřebičů s Honeywell ESYS-02 přes tablet + WIFI, nebo systém správy domu pomocí softwarového řízení.
Smart House
system
Možnost připojení na automatické
inteligentní řídící systémy domu.
Wi-Fi modul

Aplikace

příplatkové
příslušenství

Všechny krby DRU Eco Wave lze
provozovat přes smartphone nebo tablet
s bezplatnou aplikací (IOS nebo Android).

S Wi-Fi modulem využijete naplno funkce
Eco Wave systému. Teprve nyní objevíte
to pravé kouzlo řízení výšky plamene,
výkonu a barvy plamene.

Doplňkové příslušenství, díky kterému si doma vytvoříte privátní síť a pohodlně
můžete ovládat Váš plynový krb prostřednictvím tabletu nebo chytrého
telefonu. Bez tohoto příslušenství nelze krby DRU ovládat chytrým zařízením.
Aplikace pro chytrá zařízení jsou ke stažení zdarma pro iOS a Android. Určeno
pouze pro krby s řídící jednotkou Honeywell (RCH)

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

SYSTÉMOVÁ DVÍŘKA
PRO KRBY DRU
Díky systémovým dvířkám DRU pohodlně ukotvíte řídící jednotku krbu a vytvoříte pevný
připojovací bod plynu, což vyžaduje norma.
Systémová dvířka jsou standardně dodávána v ceně u krbů DRU.

OSVĚTLENÉ MŘÍŽKY LUX
Luxusní větrací mřížky DRU pro váš krb

LUXURIOUS 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

Lux Omni

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

Lux ventilator pro mřížky Omni

ŠETŘETE ČAS PŘI MONTÁŽI
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Použijte originální systémové nožičky

- 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

=350 (7x50)=

Jednoduché 4 originální nožičky Vám ušetří čas a síly při montáži plynových krbových
DRU a Global Fires.

490

SADA 4 ks prodloužení

3,9 (8x)

PŘEHLED ZKRATEK
Eco Wave

Eco Wave vám dává
absolutní volnost při
řízení tepelného výkonu
při zachování krásného
vysokého plamene podle
vašeho výběru.
CV Glass
antireflexní sklo
Jasné zobrazení plamenů,
žádné obtěžující odrazy
ve skle, vždy jasný pohled
na oheň.

Krátké
odkouření
Odkouření přes stěnu
jedním kolenem 90°
přímo z vložky.

Dynamic Flame
Burner®
Truflame
Burner®
Dva hořáky samostatně
ovladatelné. 3D hořáky.

Easy release
door
Systém otevírání dveří
vám umožní snadno
čistit a udržovat váš krb
díky patentovanému
pružinovému otevírání
dveří.
Bezpečnostní
řídicí systém
Takto označené krby jsou
vhodné pro různé typy
plynů a připraveny pro
budoucnost.

Vario Burner

Vario Burner poskytuje
hluboké a široké plameny
díky originálnímu tvaru
výdechových trysek.

Rámy

Bezrámová instalace
nebo volitelné rámečky
(možnost přizpůsobení).

Smart House
system
Možnost připojení na
automatické inteligentní
řídící systémy domu.

Line Burner

Line Burner poskytuje
široké a bohaté plameny,
v krásné tenké linii.

Power Vent®
systém
Power Vent® vám dává
svobodu instalace.
Odtahový ventilátor.

Aplikace

Všechny krby DRU Eco
Wave lze provozovat přes
smartphone nebo tablet
s bezplatnou aplikací (IOS
nebo Android).

DRU ECO WAVE SERIE
NEJMODERNĚJŠÍ KONSTRUKCE
NEKONEČNÉ MOŽNOSTI
Původně DRU vyrábělo řadu Metro. Metro je řada vyráběna s metr širokou vložkou klasických
rozměrů a vysokým sklem. Od samotného počátku se Metro představilo s realistickými poleny.
Velkorysé plameny, dobrá obslužnost, výborné parametry hoření. Koncept Metro se dále rozvíjí a
do série byly přidány rohové krby, třístranné, průhledové a závěsné plynové krby. Nyní je série
DRU doplněna o další série jako Maestro, Paco, Lugo dostupné od šířky 60 cm do šířky 200 cm.

To vše bylo dosaženo, aniž by byly ohroženy původní vysoké standardy stylu, formy, funkce a
technologie ohniště, které umožňují Dru udržet svoji pozici evropské jedničky na trhu
v segmentu plynových krbů.

PŘIDEJTE SE K JEDNIČCE NA
SVĚTOVÉM TRHU

60

designed
to be different

DRU
PRODUKTOVÁ ŘADA

Fantastická kvalita a spousta možností.
Krby DRU nabízejí dokonalá řešení pro všechny situace a každý typ domácího interiéru.
Všechny krby v našem velkém sortimentu splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu,
výkonnost, trvanlivost a pohodlí.
Z pohledu designu a inovace je sortiment výrobků DRU jedinečný.

Krby DRU jsou jedinečné a bezpečné.

Vyráběné typy

Třístranné

Částečně třístranné

Třístranné „U“

Rohové

Rovné

Průhledové

Volně stojící
a závěsné

ROVNÝ
plynový krb

EXCELLENCE 50 XT ECO WAVE

EXCELLENCE 50 XT ECO WAVE je vertikální plynový krb s úctyhodnou prosklenou plochou a dvojitým hořákem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Vysoký a hluboký oheň
› Samostatně ovladatelné hořáky
› Mohutná keramická polena

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 87,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 36 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

2,3–7,9 kW

Účinnost
87,0 %
B

Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 160 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 496 × 980 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

-

černé sklo Ceraglass

o

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Ve standardu
Ceraglass
černé skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

MAESTRO 75 TALL RCH

TALL 75 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat
krb jako předělovací prvek v interiéru. Krbová vložka s automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› 75 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
› Snadné otevírání díky Easy Release
› Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 30 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

1,3 - 9,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 155 kg
Dálkové ovládání: ano RCH
Rozměry skla š–v: 750 × 1 300 mm
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá



KAMÍNKY
bílé



šedé



černé sklo



průhledné sklo



STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný
černé sklo Ceraglass
břidlice


o

cihla




rib cast – žebrování černé



šamot žlutý



SKLO VLOŽKY

Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®
Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8 na 1/2, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

+

200
130

814

1300

1769

50

981

50

750

400
182

110

1337
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Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

%BMĝ©NPĺOQĕ©TMVĝFOTUW©
$7(-"44

Hnědá
keramická
polena

Ceraglass
černé
keramické
panely

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

ROVNÝ
plynový krb

MAESTRO 60 RCH

SKUTEČNĚ PRVNÍ PLYNOVÝ KRB
PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ

JARO

LÉTO

PODZIM

ZIMA

Summerlighting
Dynamic Flame Burner®
Eco Wave®
PowerVent®
Easy release door system®
®

MAESTRO 60 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat
krb celoročně. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› 60 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
› Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
› Inovativní režim podsvícení hořáku Summerlighting®
LED diody vytvářejí pozoruhodně realistické plameny
› Letní režim s minimálním tepelným výkonem a velmi
nízkým výkonem spotřeba energie
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

1,5–8,0 kW

Účinnost
92,4 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,4 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 80 kg
Dálkové ovládání: ano RCH
Rozměry skla š–v: 600 × 600 mm
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®
Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8 na 1/2, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

+

200
130

650

600

937

50

726

50

600

472
153

110

650
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Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Klasická
cihla

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

Summerlighting®

ROVNÝ
plynový krb

MAESTRO 75 XT ECO WAVE

PRODUKT ROKU
Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 75 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Volitelné příslušenství CV Glass
› Široký rozsah výkonu
› Možná montáž i bez rámu
› Dvojitý hořák, samostatně ovladatelný

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 30 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,3–9,0 kW
1,3–7,9 kW

Účinnost
89,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 80 kg
Váha včetně balení: 118 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 750 × 660 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

%BMĝ©NPĺOQĕ©TMVĝFOTUW©
$7(-"44

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Klasická
cihla

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

ROVNÝ
plynový krb

METRO 80 XT ECO WAVE

Dru Metro 80 XT je klasická plynová krbová vložky ve formátu 16:9 s vario hořákem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Volitelný interiér Ceraglass
› Dálkový ovladač s termostatem
› Volitelný komunikační modul pro ovládání WiFi

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 100 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,0–5,4 kW
2,8–5,7 kW

Účinnost
88,9 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 88,9 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 88 kg
Váha včetně balení: 132 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 800 × 330 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

804

330

min 820
max 870

50

986

800

379
140

min 190
max 240

334

15

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

%BMĝ©NPĺOQĕ©TMVĝFOTUW©
CV GLASS

Hnědá
Bílé
keramická kameny
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

METRO 100 XT ECO WAVE

METRO 100 XT ECO WAVE má rovný formát krbové vložky ve formátu 16:9 s vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Volitelný interiér Ceraglass
› Dálkový ovladač s termostatem
› Volitelný komunikační modul pro ovládání WiFi

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 37 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

Účinnost
83,3 %
B

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 172 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 000 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

140

1061

415

min 818
max 868

240

50

1247

1000

380
171

min 196
max 246

428

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

MAESTRO 100 ECO WAVE

Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 100 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Volitelné příslušenství CV Glass
› Široký rozsah výkonu
› Možná montáž i bez rámu
› Dvojitý hořák, samostatně ovladatelný

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 34 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,3–10,0 kW
2,3–10,2 kW

Účinnost
92,1 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,1 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 184 kg
Váha včetně balení: 225 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 000 × 660 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1064

660

min 1130 max 1180

50

1231

1000

400

697

min 110 max 160

30

182

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Klasická
cihla

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

METRO 130 XT ECO WAVE

METRO 130 XT ECO WAVE má široké sklo s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vzor plamene
› K dispozici s různými vnitřními povrchovými úpravami
› Bohaté příslušenství

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 58 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

Účinnost
89,6 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 195 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 304 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1365

415

min 856 max 876

50

1520

1304

407,5
174

428

min 216 max 236

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílá
keramická
polena

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

METRO 150 XT ECO WAVE

METRO 150 XT ECO WAVE má široké sklo s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vzor plamene
› K dispozici s různými vnitřními povrchovými úpravami
› Bohaté příslušenství

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 9 m, max. 41 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,9–10,8 kW
5,3–11,1 kW

Účinnost
87,9 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 87,9 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 195 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 492 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

-

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1553

415

min 938 max 958

50

1708

1492

409
164

428

min 218 max 238

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílá
keramická
polena

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

METRO 200 XT ECO WAVE

METRO 200 XT ECO WAVE má nejširší sklo z produkce Dru s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vario hořák pro bohaté plameny
› Super realistická polena
› Plameny po celé šířce vložky

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 10 m, max. 30 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan NELZE

8,9–16,7 kW

Účinnost
90,3 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 90,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 265 kg
Váha včetně balení: 310 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 900 × 430 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
-

bílé
šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

-

černé sklo Ceraglass

o

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1964

430

min 1026
max 1076

50

2215

1900

465
230

474

min 214
max 264

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílé
kameny

Černé
skleněné
kamínky

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

COSMO ECO WAVE

COSMO ECO WAVE je největší krbová vložka z produkce Dru s dvojitým hořákem a neuvěřitelným plamenem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vzor plamene s dvojitým hořákem
› Snadné otevírání díky Easy Release
› Vhodné do hotelů, restaurací a velkých prostor
› Nádherné příslušenství: nerezový rám

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 10 m, max. 30 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

6,0–16,3 kW

Účinnost
89,3 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 380 kg
Váha včetně balení: 460 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 774 × 792 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit jak
centrální poleno, tak polena na hořák
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek
U tohoto typu nutno objednat
centrální poleno plus sadu polen

200
130

1839

792

min 1307
max 1357

50

1988

1774

709
356

833

min 186
max 236

70

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Centrální
keramické
poleno

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení rovnostranné

PACO RCH
rovnostranné rohové prosklení

Příplatkový vnější rám
- alu metallic
- anthracite

PACO RCH je rohový rovnostranný vertikální krb, kde Vás překvapí velikost prosklených ploch a moderní hořák.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Rovnostranné sklo
› Úžasné vysoké plameny
› Kompaktní velikost a doplňkové rámy černý nebo stříbrný
› Možnost zabudovat do zdi nebo na zeď
› Vnější ozdobný rám za příplatek

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 99 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan NELZE

2,6–5,4 kW

Účinnost
84,8 %
B

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: pouze zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 84,8 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 70 kg
Váha včetně balení: 105 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 439 × 658 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

-

černé sklo Ceraglass

o

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

485

100

485

658

min 1076 max 1126

50

546

439

563

min 181 max 231

728

290

439

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství

Hnědá
keramická
polena

Wi-Fi
modul

Ceraglass
černé
skleněné
panely - ve Standardu

Vnější rám
- aul metallic
- anthracite

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

MAESTRO 60/2 RCH
pravé nebo levé prosklení

SKUTEČNĚ PRVNÍ PLYNOVÝ KRB
PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ

JARO

LÉTO

PODZIM

ZIMA

Summerlighting
Dynamic Flame Burner®
Eco Wave®
PowerVent®
Easy release door system®
®

MAESTRO 60 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat
krb celoročně. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› 60 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
› Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
› Inovativní režim podsvícení hořáku Summerlighting®
LED diody vytvářejí pozoruhodně realistické plameny
› Letní režim s minimálním tepelným výkonem a velmi
nízkým výkonem spotřeba energie
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

1,5–8,0 kW

Účinnost
92,4 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,4 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 80 kg
Váha včetně balení: 115 kg
Dálkové ovládání: ano RCH
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice
cihla



rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®
Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8 na 1/2, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

+

200

399

130

30
655

585

20

550

923

50

776

495
156

350

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

148

595

31

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

Summerlighting®

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

LUGO 70/2 ECO WAVE
pravé nebo levé prosklení

LUGO 70/2 ECO WAVE je rohový plynový krb s věrohodným krásným plamenem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Spodní rám lze vyjmout
› Krásný tvar plamene i při nízkém výkonu
› Úplná svoboda instalace s Power Vent®

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

Účinnost
91,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 85 kg
Váha včetně balení: 125 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 661 × 440 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu
a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek
Revizní dvířka pro řídící jednotku
nejsou součástí krbu

150

323

100

698

18

440

max 765

min 745

50

776

661

400

18

max 185

286

min 165

448

115

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství

Hnědá
keramická
polena

Wi-Fi
modul

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

LUGO 80/2 ECO WAVE
pravé nebo levé prosklení

LUGO 80/2 ECO WAVE je jednoduchý kompaktní rohový krb, který Vás nadchne svými realistickými plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Spodní rám lze vyjmout
› Krásný tvar plamene i při nízkém výkonu
› Úplná svoboda instalace s Power Vent®

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

Účinnost
91,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 96 kg
Váha včetně balení: 132 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 766 × 440 × 346 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu
a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek
Revizní dvířka pro řídící jednotku
nejsou součástí krbu

150

383

100

803

18

440

max 765

min 745

50

881

766

460

18

max 185

346

min 165

448

115

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství

Hnědá
keramická
polena

Wi-Fi
modul

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

MAESTRO 80/2 ECO WAVE
pravé nebo levé prosklení

PRODUKT ROKU
Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 80/2 ECO WAVE je z produkce rohových krbů momentálně to nejlepší, vychutnejte si vysoké 3D plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Široký rozsah výkonu a úplné ovládání s Eco Wave
› Může být zabudován bez rámu
› Levá a pravá verze
› Možná závěsná montáž

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,4–9,0 kW
1,3–7,7 kW

Účinnost
93,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 93,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 95 kg
Váha včetně balení: 128 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 760 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

396

130

18

807

550

min 873
max 923

50

887

760

492

349

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

min 148
max 188

18

558

156
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Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

"OUJSFGMFYO©
TLMP
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4VNNFSMJHIUJOHj

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

MAESTRO 105/2 ECO WAVE
pravé nebo levé prosklení

Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 105/2 ECO WAVE je z produkce rohových krbů momentálně to nejlepší, vychutnejte si vysoké 3D plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Široký rozsah výkonu a úplné ovládání s Eco Wave
› Může být zabudován bez rámu
› Levá a pravá verze
› Možná závěsná montáž

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 35 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–9,3 kW
1,5–9,6 kW

Účinnost
87,5 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 87,5 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 165 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 039 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

396

130

18

1085

550

min 933 max 983

50

1149

1039

492

349

min 158 max 198

18

600

156

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství

Hnědá
keramická
polena

Wi-Fi
modul

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

METRO 100 XT/2 ECO WAVE
pravé nebo levé prosklení

METRO 100 XT/2 ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výborným vario hořákem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Žádný viditelný rám
› Možno zavěsit na zeď
› Levá a pravá verze
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 37 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

Účinnost
83,3 %
B

Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 195 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

363

130

1043

18

410

min 792
max 812

50

1133

1000

466
227

418

18

min 203
max 223

320

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

METRO 130 XT/2 ECO WAVE
pravé nebo levé prosklení

METRO 130 XT/2 ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výbornými vlastnostmi hoření.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Žádný viditelný rám
› Možno zavěsit na zeď
› Levá a pravá verze
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 58 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

Účinnost
89,6 %
A

Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 198 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 276 × 390 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

330

130

1320,5

390

min 830
max 880

50

1404

1276,5

463
227

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

min 235
max 285

286

398

18

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílá
keramická
polena

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

MAESTRO 60/3 RCH

SKUTEČNĚ PRVNÍ PLYNOVÝ KRB
PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ

JARO

LÉTO

PODZIM

ZIMA

Summerlighting
Dynamic Flame Burner®
Eco Wave®
PowerVent®
Easy release door system®
®

MAESTRO 60 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat
krb celoročně. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› 60 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
› Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
› Inovativní režim podsvícení hořáku Summerlighting®
LED diody vytvářejí pozoruhodně realistické plameny
› Letní režim s minimálním tepelným výkonem a velmi
nízkým výkonem spotřeba energie
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

1,5–8,0 kW

Účinnost
92,4 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,4 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 80 kg
Váha včetně balení: 115 kg
Dálkové ovládání: ano RCH
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice
cihla



rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®
Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8 na 1/2, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

+

200

399

130

690

550

923

50

750

20

600

495
156

350

148

595

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

Summerlighting®

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

LUGO 70/3 ECO WAVE

LUGO 70/3 ECO WAVE má klasické jednoduché třístranné prosklení s vysokými plameny a vysokou účinnosti.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Vysoká účinnost
› Možnost zavěšení na zeď
› Vysoké plameny

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

Účinnost
91,0 %
A

Váha vložky: 85 kg
Váha včetně balení: 122 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 685 × 440 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu
a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

323

100

751

440

min 745max 765

50

787

685

18

400

448

min 165 max 185

115

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

286

Další možná příslušenství

Wi-Fi
modul

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

LUGO 80/3 ECO WAVE

LUGO 80/3 ECO WAVE má klasické jednoduché třístranné prosklení s vysokými plameny a vysokou účinnosti.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Vysoká účinnost
› Možnost zavěšení na zeď
› Vysoké plameny

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

Účinnost
91,0 %
A

Váha vložky: 96 kg
Váha včetně balení: 134 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 790 × 440 × 346 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu
a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

383

100

856

440

min 745
max 765

50

892

790

742
18

460

min.165
max185

448

115

346

332

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

73

Další možná příslušenství

Wi-Fi
modul

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

MAESTRO 80/3 ECO WAVE

PRODUKT ROKU
Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 80/3 ECO WAVE je z produkce třístranných krbů momentálně to nejlepší, vychutnejte si vysoké 3D plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Široký rozsah výkonu a úplné ovládání s Eco Wave
› Může být zabudován bez rámu
› Možná závěsná montáž

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,4–9,0 kW
1,3–7,7 kW

Účinnost
93,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 93,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 100 kg
Váha včetně balení: 132 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 790 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

396

130

876

550

min. 873
max. 923

50

912

790

492
156

min 148
max 188

558

18

349

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

%BMĝ©NPĺOQĕ©TMVĝFOTUW©
$7(-"44

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

"OUJSFGMFYO©
TLMP
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NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

METRO 100 XT/3 ECO WAVE

METRO 100 XT/3 ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výborným vario hořákem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Žádný viditelný rám
› Možno zavěsit na zeď
› Levá a pravá verze
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 37 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

Účinnost
83,3 %
B

Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 168 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 031 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

363

130

1109

18

410

min 792
max 812

50

1145

1031

465,5
227

418

18

min 203
max 223

320

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

MAESTRO 105/3 ECO WAVE

Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 105/3 ECO WAVE je z produkce třístranných krbů momentálně to nejlepší, vychutnejte si vysoké 3D plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Široký rozsah výkonu a úplné ovládání s Eco Wave
› Může být zabudován bez spodního rámu
› Pantové otevírání
› Možná závěsná montáž

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 35 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–9,3 kW
1,5–9,6 kW

Účinnost
87,5 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 87,5 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 165 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 050 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

396

130

18

1135

550

min 933
max 983

50

1171

1050

492
156

600

min 158
max 198

18

349

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

METRO 130 XT/3 ECO WAVE

METRO 130 XT/3 ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výbornými vlastnostmi hoření.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Žádný viditelný rám
› Možno zavěsit na zeď
› Nejširší rohové prosklení
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 58 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

Účinnost
89,6 %
A

Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 198 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 300 × 390 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

330

130

1380

390

min 830
max 880

50

1416

1300

18

463

398

227

min 235
max 285

286

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílá
keramická
polena

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby
s prosklením „U“

MAESTRO 75 XTU ECO WAVE

bez rámu

standardní rám

zakázkový rám

MAESTRO 75 XTU ECO WAVE má nejmodernější prosklení U na současném trhu s 3D hořákem a nejbohatším řízením provozu.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Vysoká skla, nádherný pohled do ohně
› Široký rozsah regulovatelného výkonu
› Může být zabudována těsně a bez rámu
› Několik designových rámů v šířkách 80 a 100 mm
› Vlastní rám 50 mm je k dispozici ve standardu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 53 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,2–8,8 kW
1,9–9,5 kW

Účinnost
93,3 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 93,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 175 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 750 × 550 × 400 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

545

130

162

827

30

550

min 915
max 935

50

1156,5

750

558

485

min 158
max 178

400

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

%BMĝ©NPĺOQĕ©TMVĝFOTUW©
$7(-"44

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby
s prosklením „U“

METRO 100 XTU ECO WAVE

METRO 100 XTU ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výborným vario hořákem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Žádný viditelný rám
› Možno zavěsit na zeď
› Levá a pravá verze
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 37 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

Účinnost
83,3 %
B

Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 168 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

434

130

1062

162

18

410

min 815 max 835

50

1392

1000

418

398

min 200
max 220

320

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ČÁSTEČNĚ
TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

METRO 100 XTL ECO WAVE
částečné třístranné prosklení

PROSKLENÍ
PRAVÉ
LEVÉ

METRO 100 XTL ECO WAVE má velkorysé prosklení vhodné pro oddělení obytných prostor, velká variabilita designu.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Velmi vysoká účinnost
› Žádné viditelné rámy
› K dispozici jsou různé vnitřní úpravy
› V nabídce pravé 100 XTLr i levé 100XTLl varianty
› Ideální pro částečně oddělení místností

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 37 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

Účinnost
83,3 %
B

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 168 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

412

434

130

18

162

1062

350
1000

min 815
max 835

410

50

1392

418

398

min
200
max
220

320

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ČÁSTEČNĚ
TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

METRO 130 XTL ECO WAVE
částečné třístranné prosklení

PROSKLENÍ
PRAVÉ
LEVÉ

METRO 130 XTL ECO WAVE má velkorysé prosklení vhodné pro oddělení obytných prostor, velká variabilita designu.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Velmi vysoká účinnost
› Žádné viditelné rámy
› K dispozici jsou různé vnitřní úpravy
› V nabídce pravé 130 XTLr i levé 130XTLl varianty
› Ideální pro částečně oddělení místností

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 58 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

Účinnost
89,6 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 198 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 301 × 390 × 307 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

min 16
max 31

130

498

390

18

1350

47

min 950
max 1000

18

395

448

18

18

443

200

449
1301

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

min 282
max 332

307

394

250

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

PRŮHLEDOVÉ
krby

MAESTRO 75 TUNNEL ECO WAVE

Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 75 TUNNEL ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Volitelné příslušenství CV Glass
› Široký rozsah výkonu
› Možná montáž i bez rámu
› Dvojitý hořák, samostatně ovladatelný

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 44 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,7–9,1 kW
1,9–9,5 kW

Účinnost
93,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 93,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 195 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 750 × 660 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

814

660

min1130
max 1180

50

981

750

478
=

=

30

min 110
max 160

697

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

%BMĝ©NPĺOQĕ©TMVĝFOTUW©
$7(-"44

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

PRŮHLEDOVÉ
krby

MAESTRO 75 TALL TUNNEL RCH

TALL 75 TUNNEL ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností
požívat krb jako předělovací prvek v interiéru. Krbová vložka s automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› 75 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
› Snadné otevírání díky Easy Release
› Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 30 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

1,3 - 9,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 145 kg
Dálkové ovládání: ano RCH
Rozměry skla š–v: 750 × 1 300 mm
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný
černé sklo Ceraglass
břidlice


o

cihla



rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY

Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®
Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8 na 1/2, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

+

200
130

814

1300

1769

50

981

50

750

400
182

110

1337

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

%BMĝ©NPĺOQĕ©TMVĝFOTUW©
$7(-"44

Hnědá
keramická
polena

Ceraglass
černé
keramické
panely

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

PRŮHLEDOVÉ
krby

METRO 80 XT TUNNEL ECO WAVE

METRO 80 XT TUNNEL ECO WAVE má klasický formát 16:9 s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Dálkový ovladač s termostatem
› Volitelný komunikační modul pro ovládání WiFi

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 100 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,0–5,4 kW
2,8–5,7 kW

Účinnost
88,9 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 88,9 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 96 kg
Váha včetně balení: 138 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 800 × 330 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

804

330

min 820 max
870

50

986

15

800

434

15

334

min 190 max
240

194

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

PRŮHLEDOVÉ
krby

METRO 100 XT TUNNEL ECO WAVE

METRO 100 XT TUNNEL ECO WAVE má průhledový formát krbové vložky s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Dálkový ovladač s termostatem
› Volitelný komunikační modul pro ovládání WiFi

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 37 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

Účinnost
83,3 %
B

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 172 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 000 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1061

140

1247

415

min 818
max 868

50

240

1000

419
=

=

30

428

min 196
max 246

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

PRŮHLEDOVÉ
krby

METRO 130 XT TUNNEL ECO WAVE

METRO 130 XT TUNNEL ECO WAVE má široké sklo s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vzor plamene
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 58 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

Účinnost
89,6 %
A

Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 195 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 304 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1365

415

min 856
max 876

50

1520

1304

476
=

30

min 216
max 236

428

30

=

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílá
keramická
polena

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

PRŮHLEDOVÉ
krby

METRO 150 XT TUNNEL ECO WAVE

METRO 150 XT TUNNEL ECO WAVE má široké sklo s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vzor plamene
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 87,9 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 9 m, max. 41 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,9–10,8 kW
5,3–11,1 kW

Účinnost
87,9 %
A

Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 195 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 492 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1553

415

min 938
max 958

50

1708

1492

475
231
30

min 218
max 238

428

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílá
keramická
polena

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

PRŮHLEDOVÉ
krby

METRO 200 XT TUNNEL ECO WAVE

METRO 200 XT TUNNEL ECO WAVE je nejširší krb z produkce Dru s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vario hořák pro bohaté plameny
› Super realistická polena
› Plameny po celé šířce vložky

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 10 m, max. 30 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan: NELZE

8,9–16,7 kW

Účinnost
90,3 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 90,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 265 kg
Váha včetně balení: 310 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 900 × 430 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

-

černé sklo Ceraglass

o

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1964

430

min 1026
max 1076

50

2215

1900

467
30

474

min 214
max 264

30

=
=

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

PRŮHLEDOVÉ
krby

COSMO TUNNEL ECO WAVE

COSMO TUNNEL ECO WAVE je největší krbová vložka z produkce Dru s dvojitým hořákem a neuvěřitelným rozměrem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný tvar plamene s dvojitým hořákem
› Snadné otevírání díky Easy Release
› Vhodné do hotelů, restaurací a velkých prostor
› Nádherné příslušenství: nerezový rám

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 16 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

6,0–16,3 kW

Účinnost
89,3 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 350 kg
Váha včetně balení: 410 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 774 × 792 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit jak
centrální poleno, tak polena na hořák
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek
U tohoto typu nutno objednat
centrální poleno plus sadu polen

200
130

1839

1774

792

min 1307
max 1357

50

1988

706
70

833

min 186
max 236

70

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Hnědé
centrální
poleno

Vždy nutno
objednat jak
keramická
polena, tak
centrální
poleno

Další možná příslušenství
CV GLASS

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

Ucelená platforma pro
velkoobchodní partnery,
krbařské mistry, stavební firmy,
designéry, architekty,
developery...

VELKOOBCHOD
HETVOOR SERVICE

ZNAČKA

PRODEJ

HETVOOR DISTRIBUTION s.r.o.

Vytvořili jsme pro Vás velkoobchodní
HETVOOR SERVICE, který se zabývá
činností výhradně pro velkoobchodní
partnery.

je v současnosti největší dovozce
a prodejce plynových krbů v ČR a SR.
Současně jediný výrobce plynových
stolů a venkovních plynových
hořáků v České republice.

Přizpůsobili jsme celý produktový
katalog, aby jste s ním mohli pracovat
i se svými klienty a to včetně nového
webu

PRAHA

ČR

OLOMOUC

SR
TRNAVA
BRATISLAVA

WEB

PEZINOK

DEVELOPMENT
Nabízíme širokou škálu služeb a
produktů v oblasti developerských
projektů.

SERVICE
www.hetvoorservice.cz

Hetvoor Distribution se věnuje
nejen jednotkovým zakázkám, ale
specializuje se na dodávku služeb a
produktů pro developery.

designed
to be different

VOLNĚ STOJÍCÍ A ZÁVĚSNÉ
PLYNOVÉ KRBY
PLYNOVÁ KAMNA

TŘÍSTRANNÝ
nástěnný krb

DIABLO NEXT RCE

DIABLO NEXT RCE je kompletní plynový nástěnný krb s krásným pohledem do ohně díky třístrannému sklu.
Plynový krb s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s řídící jednotkou Mertik. Barva černá.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Lehká ovladatelnost
› Lze montovat do již hotových interiérů
› Nutno objednat vložku a ocelový rám v požadované
barvě
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,6–4,1 kW
1,6–3,8 kW

Účinnost
92,6 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k zavěšení na stěnu
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 68 kg
Váha včetně balení: 90 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 490 × 400 × 196 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto krbu doporučujeme
objednat originální kouřovody

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá. Nutno objednat viditelné odkouření, které má speciální typ odstínu
barvy, mimo vzorník RAL.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

400

657

541

490

372

130

165

127

196,1

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

TŘÍSTRANNÁ
kamna

POLO RCE

POLO RCE je kompletní plynový volně stojící krb s krásným pohledem do ohně díky třístrannému sklu.
Plynový krb s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s řídící jednotkou Mertik. Barva černá nebo stříbrná.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Lehká ovladatelnost
› Lze montovat do již hotových interiérů

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,6–4,1 kW
1,6–3,8 kW

Účinnost
92,6 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k zavěšení na stěnu
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 48 kg
Váha včetně balení: 85 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 490 × 400 x 196 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto krbu doporučujeme
objednat originální kouřovody

Cena krbu zahrnuje
Krbová kamna, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá. Nutno objednat viditelné odkouření, které má speciální typ odstínu
barvy, mimo vzorník RAL.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

30

955

398

550

490

100
550
400

419

398

185

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

197

TŘÍSTRANNÝ
volně stojící plynový
krb s modulárním
pláštěm

LUGO 70/3 MODULE RCH

WOODSTONE

Obložení z keramických plátů v různých designech nebo v hliníkovém plechu

BLUESTONE

GREYSTONE

WOODSTONE

ALUMINIUM

LUGO 70/3 MODULE je kompletní plynový volně stojící krb s volitelným keramickým obložením.
Plynový krb s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou RCH.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Lehká ovladatelnost
› Lze montovat do již hotových interiérů
› Nutno volit typ keramického obložení

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

Účinnost
91,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 85 kg
Váha obložení: 60 kg
Váha včetně balení: 250 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 685 × 440 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, ocelový rám, keramické obložení, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“,
řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, keramická polena hnědá.
Upozornění: kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné objednat
keramické obložení v požadovaném
designu
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

440

1432

790

685

31

52

100
785
554

952

286

376

440

50

250

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Další možná příslušenství

Wi-Fi
modul

MAESTRO 60/3.0%6-&3$)

TŘÍSTRANNÝ
volně stojící plynový
krb s modulárním
pláštěm

0CMPĺFO©plechové v barvách šedá nebo hliníková. Napojení kouřovodu pouze horní.

(3&:

"-6.*/*6.

MAESTRO 60/3 MODULE je kompletní plynový volně stojící krb s volitelným plechovým obložením.
Plynový krb s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou RCH.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
› › Inovativní režim podsvícení hořáku Summerlighting®
› LED diody vytvářejí pozoruhodně realistické plameny
› › Letní režim s minimálním tepelným výkonem a velmi

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,9–7,2 kW
1,5–8,0 kW

Účinnost
92,4 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan Spalovací
systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 105 kg
Váha včetně balení: 130 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 600 × 550 × 350 mm
Ventilátor Power Vent®: ano
min. 9 m, max. 92 m
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireﬂexní CV Glass

-

Summerlighting®

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné objednat
keramické obložení v požadovaném
designu

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, ocelový rám, plechové obložení, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na
1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, keramická polena hnědá.
Upozornění: kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

581

130

600

20

62

1769

550

753

45
95

1297

350

526

587

50

746
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Hnědá
keramická
polena

Standard
7FSNJLVMJU

Ceraglass
černé
skleněné
panely

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

OBLOUKOVÉ
PROSKLENÍ
plynová kamna

CIRCO RCE

CIRCO RCE jsou elegantní plynová kamna s obloukovým prosklením, která vykouzlí nádherný pohled do ohně.
Plynový kamna s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Lehká ovladatelnost
› Lze montovat do již hotových interiérů

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,9–7,0 kW
2,8–6,2 kW

Účinnost
92,5 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,5 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 110 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 386 × 605 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto krbu doporučujeme
objednat originální kouřovody

Cena krbu zahrnuje
Krbová kamna, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.
Upozornění: kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

430
475

79,5

1041,5

386

35

100
442,5

99

372,5

605

172

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

TŘÍSTRANNÁ
volně stojící
plynová kamna

TRIO RCE

TRIO RCE jsou designová plynová krbová kamna s odděleným třístranným prosklením s krásným pohledem do ohně.
Plynová kamna s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Lehká ovladatelnost
› Lze montovat do již hotových interiérů

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,0–4,5 kW
1,5–4,0 kW

Účinnost
85,4 %
B

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 85,4 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha kamen: 80 kg
Váha včetně balení: 120 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 340 × 485 × 160 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto krbu doporučujeme
objednat originální kouřovody

Cena krbu zahrnuje
Krbová kamna, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.
Upozornění: kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

110

155

35

340

47

1006

485

200
505

35
100

485

424

403

160

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

177

OBLOUKOVÁ
volně stojící
plynová kamna

PASSO ECO WAVE

Barevné varianty

bílá

krémová

černá

tyrkysová

šedá

PASSO jsou designová plynová krbová kamna s obloukovým prosklením s krásným pohledem do ohně.
Plynová kamna s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Lehká ovladatelnost
› Lze montovat do již hotových interiérů
› Obloukové sklo 180 stupňů

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–7,0 kW
1,9–6,5 kW

Účinnost
90 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 85,4 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha kamen: 80 kg
Váha včetně balení: 120 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 436 × 416 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ano
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto krbu doporučujeme
objednat originální kouřovody

Cena krbu zahrnuje
Krbová kamna, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.
Upozornění: kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

1142

416

452

67

436

85
452

173

430

525

226

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Další možná příslušenství

Wi-Fi
modul

designed
to be different

NOVÁ ŘADA
ELEKTRICKÉ KRBY
ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY
DRU VIRTUO
zcela nová koncepce realistických krbů bez fosilních paliv
Zlepšit oheň. Zní to nemožně, ale funguje to. S elektrickým krbem Virtuo dělá DRU s ohněm krok do
budoucnosti. A přináší výhody pro uživatele i pro životní prostředí. Nový krb již nevyžaduje fosilní paliva,
ale nabízí přesně to, co hledáte v ohni: živý plamen, zvuk praskajícího dřeva a úžasné teplo, podle aktuální
potřeby a nálady zákazníka. Pouze DRU Virtuo dává pocit, že se díváte na skutečný krb.
Bez ohledu na to, na které straně si zákazník DRU Virtuo užívá, díky dveřím s unikátní projekční
technologií získává dojem pravého ohně. Jen těžko naleznete rozdíl tam, kde žádný není. Sada
keramických polen v kombinaci s LED žhnoucím lůžkem hořáku dotváří atmosféru v interiéru, navíc s
komfortním dálkovým ovládáním. Nová technologie umožňuje výběr obrazu, řízení tepla i několik
variant akustických efektů.

OBJEVTE
NOVÝ OHEŇ

VIRTUO
THE FUTURE IS AVAILABLE NOW

OHEŇ
398 000 LET PŘED KRISTEM

KOLO
3 500 LET PŘED KRISTEM

KNIHTISK
1450 PO KRISTU

NOVÝ OHEŇ
2020 PO KRISTU

Někdy mezi lety 800 000 - 350 000 před naším letopočtem objevil člověk oheň. Největší
objev člověka vůbec ... ano, oheň.
Přinesl lidstvu teplo, světlo a bezpečí. Stručně řečeno, člověk objevil hnací sílu našeho
vývoje.
Nyní nastal čas na aktualizaci. Proč? Chceme útulnost a romantiku ohně, ale nechceme
emise a spaliny. Právě proto jsme znovu objevili krby DRU. Žádná tradiční paliva, ale
atmosféra. To je " TO" nové, co nyní hledáme. Nyní jsme našli.
Jsme hrdí na to, že vám můžeme představit DRU Virtuo. Nový oheň.

KRBY BUDOUCNOSTI

elektrické, udržitelné
a atraktivní
DRU Virtuo není jen elektrický krb. Je to atmosféra a teplo ze
zástrčky, které přináší trojrozměrné prožitky. S novou
pokročilou 3D technologii představuje DRU sérii Virtuo. Krásně
viditelný ze všech koutů vašeho pokoje.

ATMOSFÉRA BEZ TRADIČNÍCH PALIV
Zlepšit oheň. Zní to nemožně, ale funguje to. S elektrickým krbem DRU
Virtuo dělá oheň krok do budoucnosti. A to má své výhody. Pro vás a pro
životní prostředí. Náš nový krb již nevyžaduje fosilní paliva, ale nabízí přesně
to, co hledáte v ohni. Živý plamen, zvuk praskajícího dřeva a úžasné teplo,
když vy zrovna chcete nebo potřebujete. Pouze DRU Virtuo vám dává pocit,
že se díváte na skutečný krb.
Musíte to cítit, abyste uvěřili.

VYBERTE SI SVŮJ VLASTNÍ STYL PLAMENE

ROMANTICKÝ,
MODERNÍ NEBO
SPOLEČENSKÝ

Krásný návrat domů v chladném zimním dni, romantický večer
pro dva nebo jen zábava pro celou rodinu. To je DRU Virtuo.
Virtuo nelze srovnávat s žádným jiným krbem.

VIRTUO FLAME®, ENJOY IN 3D
Bez ohledu na to, na které straně si DRU Virtuo užíváte, díky
dveřím s projekční technologií, kterou jsme vyvinuli, si užíváte ten
pravý oheň. Zkuste najít rozdíl, pro nás žádný není. Nabízí široký
výběr různých typů plamenů, zvolte plameny, které se vám líbí.

LED
Sada keramických polen v kombinaci s LED žhnoucím lůžkem
dotváří atmosféru ve vašem pokoji. Dálkovým ovládáním můžete
pohodlně volit krásné tvary ohně a plamenů, řídíte si teplo a
vybíráte zvuk útulného praskajícího ohně řídíte si sami teplo a
rozhodněte se i pro zvuk útulného praskajícího ohně, chcete-li.

VIRTUO DÁVÁ MAXIMÁLNÍ ATMOSFÉRU

S MINIMÁLNÍM
DOPADEM NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Nový krb není jen pro tuto generaci. Virtuo DRU bylo vyvinuto s ohledem na
budoucnost a učinilo krok správným směrem.

UDRŽITELNOST JE CENTRÁLNÍ
Každý nový krb nebo kamna DRU vynikají udržitelností. Krby, které zaručují
optimální funkčnost a dlouhou životnost. S DRU Virtuo jdeme ještě o krok
dále.

BEZ TRADIČNÍCH PALIV
Tento tvořitel atmosféry je 100% elektrický, to znamená, že nepoužíváte
tradiční palivo. A proto vytváříte mnohem méně Emisí CO2. Máte doma
solární panely? Pak jste s DRU Virtuo zcela udržitelní!

NOVÉ VIRTUO J E
PRO KAŽDÉHO
Každý dům je jiný a žádné přání není stejné. Proto najdete Virtuo DRU ve všech druzích
typech a velikostech, rozdělené do tří kategorií: čelní krby, rohové krby
a 3-stranné krby. Který DRU Virtuo vám nejlépe vyhovuje?

Zvuk praskajícího dřeva

Minimální stopa CO2

Nastavitelný tepelný výkon

Není potřeba
kouřovod nebo
komín

Standardně je dodáván
dálkový ovladač

Vyžaduje se pouze
napájení 230V

Jsou možné různé
tvary plamene

Virtuo-Flame® s
trojrozměrným
výhledem na oheň

Žhavicí lůžko LED s
modulovanou intenzitou
světla

Snadné umístění v
jakékoli místnosti

Keramická
polena hnědá

Pro instalaci není nutný žádný
žáruvzdorný materiál

JEDNODUŠE ELEKTRICKÝ KRB
SE VŠEMI VÝHODAMI
K L A S I C K É H O KR B U

VIRTUO 80/3
3-stranné prosklení

Naskenujte tento QR kód,
uvidíte hořící Virtuo

399

Virtuo 80/3 poskytuje pohled na plameny ze tří stran.
Ideální zářivé centrum Vašeho domova, kdy můžete
vnímat pohodu a atmosféru ze všech stran.

880

30

558

550
788

350
137

510

50

Technologie Virtuo-Flame®
keramická polena hnědá a LED žhavící lůžko
dekor sklo černé
dálkové ovládání
510 mm
230 V
1 000 - 2 000 W (termostatický)
75 kg

1000

Virtuo 80/3
Plamen
Hořák
Interiér
Ovládání
Hloubka
Připojení
Vytápění
Hmotnost

510

50

940

30

VIRTUO 80/2
Rohové prosklení

Naskenujte tento QR kód,
uvidíte hořící Virtuo

399

Chcete si užít oheň ze dvou stran? S Virtuo 80/2 to
lze. Žádný jiný krb nenainstalujete do rohu tak
jednoduše a ušetříte další místo.
Díky bezrámovému sklu vypadá skvěle.
Univerzální krb navržený v DRU.

842

Virtuo 80/2

5
55
788

350
137

50

Technologie Virtuo-Flame®
keramická polena hnědá a LED žhavící lůžko
dekor sklo černé
dálkové ovládání
510 mm
230 V
1 000 - 2 000 W (termostatický)
75 kg

558

30

10

Plamen
Hořák
Interiér
Ovládání
Hloubka
Připojení
Vytápění
Hmotnost

510

50

872

510

VIRTUO 75
Rovné prosklení

Naskenujte tento QR kód,
uvidíte hořící Virtuo

Virtuo 75 dodá vaší ložnici impulz romantiky, do
Vašeho obýváku vnese pohodu a relax. Virtuo 75
neudělá díru do Vašeho rozpočtu a každou
místnost snadno pozvedne na vyšší úroveň.

Virtuo 75
Plamen
Hořák
Interiér
Ovládání
Hloubka
Připojení
Vytápění
Hmotnost

Technologie Virtuo-Flame®
keramická polena hnědá a LED žhavící lůžko
dekor sklo černé
dálkové ovládání
510 mm
230 V
1 000 - 2 000 W (termostatický)
75 kg

DRU 1754
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MAKE

FEEL AT HOME

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY
GLOBAL FIRES
Zcela nová produktová řada kompaktních krbů od největšího výrobce plynových krbů v
Evropě. V DRU vytvořili a uvádí na trh dostupnou řadu plynových krbů. Global Fires je
především vysoká kvalita za atraktivní cenu. Investice, která se zdvojnásobí.
Použití je univerzální, i když vkus zákazníků je rozdílný. Nyní existuje možnost plynové krby
zcela přizpůsobit vlastním nápadům. Global Fires jsou vysoce kompaktní a zabírají velmi
málo místa. Pokud hledáte výhodný plynový krb, vyberte si Global Fires.
GLOBAL FIRES SE DĚLÍ DO DVOU SKUPIN, PODLE MOŽNOSTÍ ODKOUŘENÍ
CF – plynová krbová vložka pro napojení do klasického vyvložkovaného komínu
BF – plynová vložka pro napojení do koncentrického (dvouplášťového) komínu

Vyráběná prosklení

Třístranné

Rohové

Rovné

Volně stojící

INTERIÉROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Možnosti interiéru vložky stěn jsou uvedeny u každé krbové
vložky v technickém popisu

Classic stone Keramické
pláty imitující staré
cihlové zdivo

Hnědá keramická polena

Black
Černý Vermikulit o síle
10 mm, dodáváno ve
standardu

Bílá keramická polena

Ceraglass
Černá skleněná deska
odráží plameny

Natural Šamotové
pláty se vzorem
cihly

Bílé kamínky

Šedé kamínky

Montážní dvířka pro Global Fires Nutné
příplatkové příslušenství.

RCE dálkové ovládání černé
Klasické dálkové ovládání s možností dálkové
regulace výšky ohně, zapínání a vypínání
spotřebiče, vestavěný termostat, automatický
nebo manuální režim.

V montážních dvířkách je umístěna celá
řídící jednotka a připojení na plyn.

CF – CLASSIC FLUE
OTEVŘENÝ SYSTÉM

BF – BALANCED FLUE
UZAVŘENÝ SYSTÉM

Vzduch pro hoření je přiváděn do krbové
vložky z interiéru. Doporučujeme
vybudovat přisávání vzduchu z exteriéru.
Odtah je vyveden do klasického komínu,
resp. komín musí být vyvložkován.
Doporučujeme u tohoto systému použít
klapku přívodu vzduchu.

Vzduch je pro hoření přiváděn vnějším
pláštěm koncentrického komínu. Sys
tém je vyvážený, není potřeba dalšího
budování vzduchu pro hoření. Systém
pracuje nezávisle na vzduchu v interi
éru. Nyní si můžete v klidu vychutnat
pohodový oheň, bez nutnosti pořizo
vat si klasický zděný komín.

CF / BF
U každé krbové vložky je uveden typ
odtahu spalin a typ přísunu vzduchu
pro hoření.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost
volbě vhodného systému.
Doporučujeme se poradit s vaším
kominickým mistrem.
Komínové odkouření může být něko
likrát ohnuté, můžete využít několika
ohybů 15°, 30° nebo 45°.

Pro hoření
využívá vzduch
z místnosti

Pro hoření
využívá vzduch
přiváděný
koncentrickým
komínem

V každém instalačním manuálu
najdete parametry pro Váš komín.
Podrobné technické parametry
a podmínky pro návrh i montáž
naleznete pohodlně na stránkách
technické podpory

www.druservice.com

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 55 CF RCE
CF

GLOBAL 55 CF RCE je kompaktní malý krb čtvercového formátu s krásnou kresbou plamenů.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání
› Snadná montáž

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 77,7 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 100 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Vyvložkovaný komín nerezovou vložkou pr. 100 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,9–3,9 kW
1,9–4,0 kW

Účinnost
77,7 %
C

Váha vložky: 43 kg
Váha včetně balení: 72 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 487 × 346 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Lze zakoupit osvětlené mřížky

CF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

549
100

538

539

346

638

487

320

360
115

519

150

116

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Klasická
cihla

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 55 XT CF RCE
CF

GLOBAL 55 XT CF RCE je sympatický malý krb vhodný do původních krbů, kde vyžadujeme zachování autentičnosti.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání
› Snadná montáž
› Vhodné do původních krbů

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 74,3 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 100 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Vyvložkovaný komín nerezovou vložkou pr. 100 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,7–4,5 kW
1,8–4,4 kW

Účinnost
74,3 %
D

Váha vložky: 43 kg
Váha včetně balení: 68 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 487 × 521 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Lze zakoupit kabel pro Modbus

CF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

549
100

538

714

521

638

487

320

535
115

694

150

116

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Klasická
cihla

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 70 XT CF RCE
CF

3D HOŘÁK
GLOBAL 70 XT CF RCE je nejoblíbenější formát plynového krbu s odkouřením do klasického komínu.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání
› Snadná montáž
› Nejoblíbenější velikost
› Unikátní hořák Truflame Burner®

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 77,4 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 100 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Vyvložkovaný komín nerezovou vložkou pr. 100 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,0–4,7 kW
2,9–4,8 kW

Účinnost
77,4 %
C

Váha vložky: 63 kg
Váha včetně balení: 95 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 680 × 584 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

+

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Lze zakoupit ocelový fasádní rám

CF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

811
100

757

835

600

899

720

345
126

145

810
621

150

18

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Klasická
cihla

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 55 XT BF RCE
BF

3D HOŘÁK
GLOBAL 55 XT BF RCE je absolutní novinkou v segmentu Global, kdy je krb opatřen 3D hořákem, jak jej znáte z TOP řady
Maestro. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání
› Snadná montáž
› Vhodné do původních krbů
› Špičkový 3D hořák Truflame Burner®

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:

2,6–4,6 kW

Účinnost
92,6 %
A

Váha vložky: 90 kg
Váha včetně balení: 90 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 487 × 521 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

524

521

min 858
max 878

50

582

487

340

min 179
max 199

540
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Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Klasická

130

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 60 XT BF RCE
BF

GLOBAL 60 XT BF RCE je nejmenší z rodiny Global Fires určených do koncentrického komínu.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání
› Snadná montáž
› Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,5–6,5 kW
3,3–6,8 kW

Účinnost
91,9 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,9 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 61 kg
Váha včetně balení: 90 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 602 × 550 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

738
150
100

89

638

550

min 905
max 925

50

162

602

18

295

min 148
max 168

586

115

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

11

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 70 XT BF-01 RCE
BF

3D HOŘÁK
GLOBAL 70 XT BF RCE je nejoblíbenější formát plynového krbu s odkouřením do koncentrického komínu.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání
› Snadná montáž
› Nejoblíbenější velikost
› Špičkový 3D hořák Truflame Burner®

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,8–6,0 kW
2,9–4,8 kW

Účinnost
91,0 %
A

Váha vložky: 70 kg
Váha včetně balení: 103 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 720 × 600 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
Lze zakoupit ocelový fasádní rám

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

757

600

min 939
max 959

50

815

720

340

621

min 179
max 199

18

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

130

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 100 BF-03 RCE
BF

GLOBAL 100 BF RCE je designově čistá a srozumitelná plynová krbová vložka pro všechny typy staveb.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž
› Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnost
94,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 94,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 75 kg
Váha včetně balení: 110 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 1 000 × 420 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

89

1036

162

420

725 min.
745 max.

50

1154

1000

360
180

164 min.
184 max.

439

18

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 120 BF RCE
BF

GLOBAL 120 BF RCE je nejširší plynová krbová vložka od Global Fires s monožstvím příslušenství a designu interiéru.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž
› Největší z rodiny Global Fires

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnost
94,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 94,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 148 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 1 200 × 420 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

89

1236

162

420

725 min.
745 max.

50

1354

1200

360
18

164 min.
184 max.

439

180

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

ROHOVÝ
plynový krb
– levé a pravé
prosklení

GLOBAL 60 CORNER BF RCE
BF

GLOBAL 60 CORNER BF RCE je designově povedená rohová plynová krbová vložka s velmi malou zazdívací hloubkou.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž s malou hloubkou pouhých 34 cm
› Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď
› Levé nebo pravé prosklení
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,3–6,0 kW
3,0–6,2 kW

Účinnost
91,5 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,5 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 62 kg
Váha včetně balení: 100 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 661 × 450 × 243 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

810
150

286

100

703

18

89

450

min 805
max 825

50

162

661

18

325

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

min 148
max 168

243

486

450

135

ROHOVÝ
plynový krb
– levé a pravé
prosklení

GLOBAL 100 CORNER BF RCE
BF

GLOBAL 100 CORNER BF RCE je nejpoužívanější šířka pro plynové krby všeobecně, překvapí Vás minimalistický rám.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž
› Odkouření možné pouze jedním kolenem přes zeď
› Levé nebo pravé prosklení
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnost
94,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 94,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 100 kg
Váha včetně balení: 138 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 980 × 420 × 264 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

291

100

18

1007

420

746 min. 766 max.

50

1096

980

386

264

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

164 min. 184 max.

18

439

141

ROHOVÝ
plynový krb
– levé a pravé
prosklení

GLOBAL 120 CORNER BF RCE
BF

GLOBAL 120 CORNER BF RCE je největší z rohových krbů Global Fires vyznačující se super realistickým plamenem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž s malou hloubkou pouhých 34 cm
› Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď
› Levé nebo pravé prosklení
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnost
94,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 94,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 155 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 1 180 × 420 × 264 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

291

100

18

1207

420

746 min.
766 max.

50

1296

1180

386

264

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

164 min.
184 max.

18

439

141

TŘÍSTRANNÝ
plynový krb

GLOBAL 60 TRIPLE BF RCE
BF

GLOBAL 60 TRIPLE BF RCE je designově povedená třístranná plynová krbová vložka s velmi malou zazdívací hloubkou.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž s malou hloubkou pouhých 34 cm
› Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,3–6,0 kW
3,0–6,2 kW

Účinnost
91,5 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,5 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 65 kg
Váha včetně balení: 110 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 660 × 450 × 243 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

286

100

710

450

min 796
max 816

50

746

660

18

340

450

486

105

min 148
max 168

243

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

TŘÍSTRANNÝ
plynový krb

GLOBAL 100 TRIPLE BF RCE
BF

GLOBAL 100 TRIPLE BF RCE je špičková kompaktní plynová krbová vložka s velkorysým prosklením a krásným plamenem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž
› Odkouření možné pouze jedním kolenem přes zeď
› Levé nebo pravé prosklení
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnost
94,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 94,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 100 kg
Váha včetně balení: 138 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 1 010 × 420 × 264 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

291

100

18

1060

420

746 min.
766 max.

50

1096

1010

386
141

439

164 min.
184 max.

18

264

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

TŘÍSTRANNÝ
plynový krb

GLOBAL 120 TRIPLE BF RCE
BF

GLOBAL 120 TRIPLE BF RCE je největší z třístranných krbů Global Fires vyznačující se super realistickým plamenem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž malou hloubkou pouhých 40 cm
› Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď
› Levé nebo pravé prosklení
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnost
94,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 94,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 155 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 1 210 × 420 × 291 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

291

100

1260

18

420

746 min.
766 max.

50

1296

1210

386
141

439

164 min.
184 max.

18

264

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

designed
to be different

LITINOVÁ KRBOVÁ KAMNA DRU
NA DŘEVO I UHLÍ
K výrobě používá Dru osvědčenou norskou litinu. Výroba se dělí na produkci se systémem
na dřevo nebo na dřevo a uhlí.
CB – (clean burning), kde se jako palivo používá výhradně dřevo.
MF – (multi fuel), v níž se kromě dřeva dá použít jako palivo nejen dřevo, ale i uhlí a uhelné
brikety.
Všechna kamna fungují na základě unikátní technologie trojitého spalování.

DRU 44 MF
Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Palivo: dřevo, dřevěné brikety
Výkon: 4,0–7,0 kW
Spalovací systém: sekundární
Barva: antracit, ve standardu
Smalty: slonová kost, majolika*
Přikládání: čelní
Externí přísun vzduchu: ne
Popelník: ano
Účinnost: 78 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 125 mm horní/zadní
Váha: 95 kg
Váha včetně balení: 125 kg
Rozměry š–v: 450 × 625 mm
Varianty kamen s povrchovou úpravou
SMALT Slonová kost nebo Majolika
Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Majolika

Slonová kost

DRU 55 CB / DRU 55 MF
Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Výkon: 6,0–10,0 kW
Spalovací systém: sekundární
Barva: antracit, ve standardu
Smalty: slonová kost, majolika*
Přikládání: čelní a boční
Externí přísun vzduchu: ne**
Popelník: ano
Účinnost: 80 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 150 mm horní/zadní
Váha: 135 kg
Váha včetně balení: 150 kg
Rozměry š–v: 552 × 750 mm
Varianty kamen s povrchovou úpravou
SMALT Slonová kost nebo Majolika
Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Majolika

Slonová kost

KIT pro externí
vzduch

DRU 64 CB / DRU 64 MF
Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Výkon: 8,0–12,0 kW
Spalovací systém: sekundární
Barva: antracit, ve standardu
Smalty: slonová kost*, majolika*
Přikládání: čelní a boční
Externí přísun vzduchu: ne**
Popelník: ano
Účinnost: 75 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 150 mm horní/zadní
Váha: 195 kg
Váha včetně balení: 225 kg
Rozměry š–v: 650 × 750 mm
Záruka: 2 roky
Varianty kamen s povrchovou úpravou
SMALT Slonová kost nebo Majolika
Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Majolika

Slonová kost

KIT pro externí
vzduch

DRU 78 CB / DRU 78 MF
Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Výkon: 9,0–13,0 kW
Spalovací systém: sekundární
Barva: antracit, ve standardu
Smalty: slonová kost, majolika*
Přikládání: čelní a boční
Externí přísun vzduchu: ne**
Popelník: ano
Účinnost: 80 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 150 mm horní/zadní
Váha: 245 kg
Váha včetně balení: 275 kg
Rozměry š–v: 765 × 790 mm
Varianty kamen s povrchovou úpravou
SMALT Slonová kost nebo Majolika
Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Majolika

Slonová kost

KIT pro externí
vzduch

KRBOVÉ VLOŽKY A KAMNA
NA DŘEVO
Dik Geurts, holandský výrobce exkluzivních krbů, krbových vložek a kamen s dlouholetou
tradicí.
Výrobky DG jsou vyhledávány kvůli velmi vysoké kvalitě systému hoření a perfektnímu
zpracování. K výrobě používá ty nejlepší dostupné materiály. Velkou část úsilí věnuje jak ke
zlepšení sytému hoření, tak ekologii. Hledáteli krbovou vložku či kamna té nejvyšší kvality,
jste zde správně…
Dik Geurts  originální značka spadající pod výrobce Dru Verwarming Holandsko.

VLASTNOSTI

INSTYLE

Špičkové holandské ocelové krbové vložky s třístupňovým spalováním.
Výrobní řada krbových vložek Dik Geurts se dělí na dvě základní kategorie:
INSTYLE a PROSTYLE.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Základní parametry krbů Dik Geurt
Vnitřní část krbových vložek: Vermikulit
Externí přívod vzduchu: ano, za
příplatek Třístupňové spalování: ano
Síla stěny vložek: až 6,6 mm Materiál
vložek: ocel
Druhý plášť: ano
Oplach skla: ano
Barva: antracit

Lze objednat dvě
příruby na vnější plášť
pro rozvod vzduchu
2 × 125 mm

Řada „V“
krbové vložky s ventilátorem

Velká zapuštěná ručka
zajišťuje pohodlné
otevírání krbové vložky

Modelová řada Dik Geurts INST YLE se
vyznačuje klasickými ocelovými dvířky.
Pro jednoduchou manipulaci jsou osazena
velkou ručkou, která se po uzavření dvířek
zcela zapustí mezi rám vložky a opláštění.

Zadní nebo spodní
příruba pro přívod
vzduchu z exteriéru:
Ø 80
mm

Kvalitní třístupňové
spalování

RÁMY KRBOVÝCH VLOŽEK

Pomocí
přídavného
ventilátoru dochází
k rychlému ohřevu
a cirkulaci vzduchu
v místnosti

PROSTYLE

› Ke krbovým vložkám lze objednat rámy – příplatkové příslušenství
› Materiál rámů: ocel. Barva: antracit – ceny dle typu krbové vložky

Modelová řada Dik Geurts PROSTYLE se vyzna
čuje ocelovými dvířky se sklem s drobným
potiskem na okraji. Moderní design tvoří sklo
předsazené před rám dvířek. Pro jednoduchou
manipulaci jsou osazena velkou ručkou stejně
jako u řady Instyle, která se po uzavření dvířek
zcela zapustí mezi rám vložky a opláštění.

Skrytý rám

Slim line 20 mm

Classic line 40 mm

Modern line 40 mm

INSTYLE

ROVNÉ KRBY

KRBOVÉ VLOŽKY S KLASICKÝM RÁMEM

INSTYLE 500EA

INSTYLE 550EA

INSTYLE 600EA

INSTYLE 650EA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–7 kW
Účinnost: 82 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–7 kW
Účinnost: 81 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–7 kW
Účinnost: 80 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–9 kW
Účinnost: 81 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

INSTYLE 700EA

INSTYLE 800EA

INSTYLE 1000EA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 82 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 77 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 9–13 kW
Účinnost: 78 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

INSTYLE / PROSTYLE

ROVNÉ KRBY

KRBOVÉ VLOŽKY S KLASICKÝM RÁMEM / KRBY S VENTILÁTOREM

INSTYLE 600VEA

INSTYLE 700VEA

INSTYLE 800VEA

INSTYLE 1000VEA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 4–7 kW
Účinnost: 80 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 82 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 77 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 9–13 kW
Účinnost: 78 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

PROSTYLE
KRBOVÉ VLOŽKY SE SKRYTÝM RÁMEM DVÍŘEK

PROSTYLE 500EA

PROSTYLE 550EA

PROSTYLE 600EA

PROSTYLE 650EA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–7 kW
Účinnost: 82 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–7 kW
Účinnost: 81 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–7 kW
Účinnost: 80 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–9 kW
Účinnost: 80,5 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

PROSTYLE

ROVNÉ KRBY

KRBOVÉ VLOŽKY SE SKRYTÝM RÁMEM DVÍŘEK

PROSTYLE 700EA

PROSTYLE 800EA

PROSTYLE 1000EA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 82 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 77 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 9–13 kW
Účinnost: 77 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

KRBOVÉ VLOŽKY SE SKRYTÝM RÁMEM DVÍŘEK / KRBY S VENTILÁTOREM

PROSTYLE 600VEA

PROSTYLE 700VEA

PROSTYLE 800VEA

PROSTYLE 1000VEA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 4–7 kW
Účinnost: 80 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 82 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 77 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 9–13 kW
Účinnost: 78 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

INSTYLE / PROSTYLE

ROHOVÉ KRBY / TŘÍSTRANNÉ KRBY /
PRŮHLEDOVÉ KRBY

INSTYLE CORNER
LOW EA / HIGH EA

INSTYLE TRIPLE
LOW EA

INSTYLE 700 TUNNEL
PROSTYLE 700 TUNNEL

Palivo: dřevo
Ext. přívod vzduchu: Ano Vnější
přívod vzduchu: Ano Výkon: 4–
9 kW
Účinnost Low: 83 %Účinnost
High: 83 %Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní Barva:
tmavý antracit Vnitřní výstelka:
Vermikulit

Palivo: dřevo
Ext. přívod vzduchu: Ano Vnější
přívod vzduchu: Ano Výkon: 4–
9 kW
Účinnost: 88 %Kouřovod: 150
mm Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit Vnitřní
výstelka: Vermikulit

Palivo: dřevo
Ext. přívod vzduchu: Ano
Vnější přívod vzduchu: Ano Výkon: 9–12
kW
Účinnost: 83 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Instyle Corner
Slim 660/495
Rohová krbová vložka
bez podpěrného sloupku

VISION 80 EA

VISION 100 EA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: Ano
Vnější přívod vzduchu: Ano
Výkon: 6–9 kW
Účinnost: 85 %
Kouřovod: 150 mm
Rozměry vložky: 930 × 580 × 330 mm
Připojení na komín: horní
Barva: antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit
Externí přísun vzduchu: ano, 80 mm
Opláštění: ano, výdechy 2 × 150 mm

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: Ano
Vnější přívod vzduchu: Ano
Výkon: 7–10 kW
Účinnost: 85 %
Kouřovod: 150 mm
Rozměry vložky: 1 130 × 580 × 330 mm
Připojení na komín: horní
Barva: antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit
Externí přísun vzduchu: ano, 80 mm
Opláštění: ano, výdechy 2 × 150 mm

Palivo: dřevo
Ext. přívod vzduchu: Ano
Vnější přívod vzduchu: Ano
Výkon: 4–10 kW
Účinnost: 75 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Bora Corner

Která Bora Corner vám vyhovuje?
Rohové kostky Bora. Krásný designový krb vhodný do každého interiéru

5
DESIGNOVÝCH VARIACÍ
BORA CORNER

Bora Corner
Cubes

BORA CORNER
CUBES

BORA CORNER
FIXED

BORA CORNER
FLOATING
PLATEAU

BORA CORNER
STRAIGHT
PLATEAU

BORA CORNER
WALL

Design v detailu

Čisté spalování a vysoká účinnost

Stylový design Dik Geurts přichází s vlastní
designovou novinkou pro náročné s Bora
Corner. Krásný výhled na oheň je neuvěřitelný.
Je to proto, že dvě skla jsou umístěna těsně
proti sobě bez kovového rohu mezi nimi. Tato
kamna na dřevo jsou k dispozici v mnoha
variantách a vždy existuje vhodný model pro
vaše bydlení a design místnosti. Vyberte si z
variant zavěšení na strop, na stěnu, nebo volně
stojící na uzavřené lavici, částečně otevřené
lavici nebo lahůdku "kostky" Cube.

Interiér Bora Corner je vyroben z desek vermikulit.
Tmavý vzhled vytváří pěkný kontrast se žlutým
ohněm. Odraz zajišťuje rychlejší ohřev kouřovodu a
více tepla v krbu. Výsledek: čisté spalování, vysoká
účinnost spalování, která splňuje ty nejpřísnější
požadavky na emisní normy budoucnosti.

Bora Corner Fixed
Naskenujte tento QR
kód pro hořící oheň.

380

510

Max.1900

170

360
150

345
410
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Infračervené sklo
Skla krbů a kamen Bora se vyrábí z tepelně
reflexního IR skla. To je docela unikátní u
krbů na dřevo a má tyto výhody:
- Optimální spalování prostřednictvím
odrazu tepla
- Vyšší účinnost
- Čistší skla během používání krbu

Bora Corner
Straight Plateau

Bora Corner
Floating Plateau
Naskenujte tento QR
kód pro hořící oheň.
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Naskenujte tento QR
kód pro hořící oheň.
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Snadné použití - typické pro Dik Geurts

Masivní konstrukce dveří

Pozoruhodným rysem všech krbů Dik Geurts
je snadná obsluha pouze jedním táhlem. Se
třemi polohami máte úplnou kontrolu nad
hořením a tepelným výkonem. Pro doplňování
dřeva je vnitřek krbů snadno přístupný přes
pevné křídlové dveře. Masivní konstrukce dveří
zajišťuje, že se dveře nemohou deformovat.

Jednoduché ovládání hoření

Bora Corner Wall
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Naskenujte tento QR
kód pro hořící oheň.
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Specifikace
- Designový krbu s různými možnosti umístění:
-

Zavěšeno od stropu na zeď
Stojící na kostkách
Stojící na rovné lavici
(možnost objednání požadované délky a výšky
lavice, W = 60-220 cm, H = 35-40 cm)
- Stojící na "plovoucí" lavici
-

Kouřovod Ø 150 mm, horní
Vnější vzduchové připojení ø 80 mm, zadní
Maximální délka polen 25 cm
Také ve verzi RS (Room-Sealed), pro
vzduchotěsnost a pasivní domy

Výkon:
- Výkon 4-9 kW

Vhodné pro všechny typy domů
Bora Corner nabízí možnost připojení venkovního
vzduchu. To zajišťuje, že kyslík pro spalování pochází z
exteriéru. Díky tomu jsou kamna na dřevo velmi
vhodná do dobře izolovaných domů.
Verze RS (Room Sealed) nabízí řešení pro
vzduchotěsné nebo pasivní domy, protože jsou to
mimořádně vzduchotěsná kamna. U rohových kostek
Bora zůstává připojení venkovního vzduchu mimo
pohled a to otočením komory uzavřenou stranou
dopředu.

- účinnost 78,1%

Bora Corner Cubes
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520

1030
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440

380

Naskenujte tento QR
kód pro hořící oheň.
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Modivar 5EA/RS

Navrhněte si vlastní
kamna na dřevo
Vyberte si úložný prostor nebo lavici na dřevo, která vyhovuje vašemu stylu a interiéru.

modulární kamna špičkových parametrů

Modivar 5 Store Corner

Modivar 5 Store Front

Modivar 5 Floating Plateau

Modivar 5 Straight Plateau

Výjimečné a funkční

Čisté spalování a vysoká účinnost

Robustní konstrukce Dik Geurts se odráží
v Modivar 5EA / RS. Úhledný, tmavý
povrch, výběr úložného prostoru nebo
lavice a snadno použitelná vzduchová
klapka je činí výjimečnými a funkčními.
To vše přispívá k jedinečnému přírůstku
do již tak rozsáhlé řady Dik Geurts.

Interiér Modivar 5EA / RS je vyroben z
vermikulitu zadržujícího teplo, to
zajišťuje rychlé zahřívání a větší
absorpci tepla. Výsledkem je čisté
spalování, vysoká účinnost a
dodržování nejpřísnějších emisních
požadavků.

1000

355

Modivar 5 Store Front
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1500

Modivar 5 Straight Plateau

450

Pohodlí

Vhodná pro všechny interiéry

Krbová kamna Dik Geurts vám poskytují
jednoduché ovládání vzduchové klapky
s kontrolou nad třemi nastaveními.
Primární slouží k zapálení ohně,
sekundární pro spalování odpadních
plynů a sklo s oplachem horkým
vzduchem udržuje sklo vždy čisté.

Modivar 5EA / RS nabízí možnost
připojení externího vzduchu, což
zajišťuje, že kyslík pro spalování přichází
z exteriéru, takže je ideální pro dobře
izolované domy a prostory. Verze RS
(místnost vzduchotěsná) je dobrým
řešením pro pasivní domy, protože
kamna jsou téměř 100% vzduchotěsná.

300

700

1200

Modivar 5 Floating Plateau

450

jsou nová, modulární kamna na dřevo
s výběrem úložných prostorů a lavic.
Velké sklo poskytuje krásný výhled na
oheň, zatímco snadno použitelná
klapka vzduchu zajišťuje jednoduché
ovládání. Kromě toho lze kouřovod
připojit k horní nebo zadní části
kamen.

Specifikace:
• Výběr modulárních ukládacích prostor
nebo lavic pro dřevo
• Horní nebo zadní odkouření
• Příslušenství: připojení vnějšího
vzduchu, adaptér 125-130 mm (120
nebo 1000 mm), různé kouřovody v
originální barvě kamen, plechy nebo
skla pod kamna
• Integrovaná klika dveří
• K dispozici také ve verzi RS (místnost
vzduchotěsná), pro pasivní domy
• Průměrný tepelný výkon 4-6 kW
• Energetická účinnost 82%
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Modivar 5EA / RS

ODIN
TOP DESIGN
OD DIK GEURTS
FLEXIBILITA INSTALACE
S MNOHA MOŽNOSTMI
› moderní holandský design
› krbová kamna a vložky s jedinečnými plameny
› kamna s vysokou účinností
› lehké ovládání pomocí jediné páčky
› vyrobeno v souladu s nejpřísnějšími požadavky

OdinEA / Odin TunnelEA

Parametry
› ovládání jedním táhlem
› barva tmavý antracit
› topeniště Vermikulit
› odkouření horní
› tepelný výkon 5–10 kW
› kouřovod průměr 150
mm
› průměr kamen 606 mm
› průměr skla dveří 424 mm
Příslušenství
› Montážní KIT pro montáž na zeď
› KIT pro ext. vzduch
› Zvýšená zábrana
› Teleskopický kouřovod jako
spodní noha
› Příruba pro externí vzduch

Wall

Wall Straight

Wall External

Odin WALL EA – pouze umístění na zeď

Odin WALL Straight EA – umístění na zeď nebo
do prostoru s přívodem externího vzduchu
v noze (příplatkové příslušenství)

Odin WALL External EA – pouze umístění na zeď
s přívodem externího vzduchu spodním kolene
(příplatkové příslušenství)

Možnost připojit pomocí spodního kolene na
externí vzduch nebo pomocí KIT jen hadicí na
externí vzduch, nebo bez externího vzduchu.

Možnost připojit pomocí spodního kolene na
externí vzduch nebo pomocí KIT jen hadicí na
externí vzduch, nebo bez externího vzduchu.

Fixed

Fixed Tunnel

Odin FIXED EA – závěsný do prostoru

Odin FIXED Tunnel EA – závěsný průhledový do
prostoru

Možnost připojit pomocí spodního kolene na
externí vzduch nebo pomocí KIT jen hadicí na
externí vzduch, nebo bez externího vzduchu

Maximální možná délka kouřovodu je 1 900 mm.
Cena za kouřovod je již zahrnuta v ceně kamen.
Pro objednávku je nutné specifikovat požadova
nou délku kouřovodu.

Maximální možná délka kouřovodu je 1 900 mm.
Cena za kouřovod je již zahrnuta v ceně kamen.

Plateau / Plateau Fixed

Plateau Tunnel

Odin PLATEAU EA – čelní prosklení s lavicí na zeď

Odin PLATEAU Tunnel EA – průhledové s lavicí do prostoru

Standardní délka lavice 1 600 mm. Lze objednat lavici na zakázku v délce
0,8–2,2 m, atypický rozměr lavice za příplatek.

Standardní délka lavice 1 600 mm. Lze objednat lavici na zakázku v délce
0,8–2,2 m, atypický rozměr lavice za příplatek.

ROZMĚRY
Odin FixedEA

Odin Tunnel FixedEA

Odin WallEA

Odin PlateauEA

Odin Tunnel PlateauEA

OdinEA / Odin TunnelEA

Odin Plateau EA / Odin Tunnel EA

ELEGANTNÍ DESIGN
s kruhovými skleněnými dvířky
čelní prosklení / průhledové prosklení / závěsné nebo na zeď

Dik Geurts Odin EA / Odin Tunnel EA
Dik Geurts doplnil sortiment o tyto dvě novinky: Odin a Odin Tunnel. Jedná se
o dramatická kruhová kamna s chytrými designovými prvky, které umožní instalaci na
mnoha místech.
Například Odin Tunnel, s dveřmi na obou stranách, může být
umístěn mezi dva pokoje jako dělící designový prvek.

KRBOVÁ KAMNA
VIDAR WALL
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: závěsná kamna
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–9,0 kW
Účinnost: 88 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměr š–v: 662 × 535 × 430 mm
Váha vložky: 125 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

VIDAR TRIPLE
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–9,0 kW
Účinnost: 88 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměr š–v: 662 × 850 × 410 mm
Váha vložky: 165 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

KRBOVÁ KAMNA
BORA FLEX EA
PEVNÝ ZÁVĚS
ZÁVĚSNÁ OTOČNÁ
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: závěsná
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 84 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměr š–v: 510 × 510 × 450 mm
Váha vložky: 130 kg
Barva: antracit
Flex kouřovod: max. délka 197 cm
Nutno zadat požadovanou délku
Flex kouřovod v ceně
Napojovací teleskopický stropní
díl v ceně, max. délka 500 mm
Pouze výroba na zakázku.
Záruka
2 roky

BORA FIXED EA
STROPNÍ ZÁVĚSNÝ
DO PROSTORU
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: závěsná
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 84 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměr š–v: 510 × 500 × 450 mm
Váha vložky: 100 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky
Cena zahrnuje
› Kotvící stropní systém
› 500mm teleskopický kouřovod
› tubus kouřovodu: max. délka 197cm
– nutno zadat požadovanou délku

KRBOVÁ KAMNA
BORA CONSOLE EA / BORA COVER
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: závěsná
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 84 %
Průměr komínu: 150 mm
Metrový teleskopický kouřovod
Rozměr š–v: 510 × 510 × 468 mm
Váha vložky: 130 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

TORNADO STRAIGHT
LEVÉ / PRAVÉ
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: závěsná
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 84 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměr š–v: 665 × 510 × 465 mm
Váha vložky: 145 kg
Barva: antracit nebo stříbrná
Záruka
2 roky
Cena zahrnuje
› Ocelový sopouch do kterého je vsazena
krbová vložka.
– max. výška sopouchu: 290 cm
– barva sopouchu: vzorník RAL
› Metrový teleskopický kouřovod

KRBOVÁ KAMNA
TORNADO OBLIQUE
LEVÉ NEBO PRAVÉ
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: závěsná
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 84 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměr š–v: 544 × 510 × 465 mm
Váha vložky: 140 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky
Cena zahrnuje
› Ocelový sopouch do kterého je vsazena
krbová vložka.
– max. výška sopouchu: 290 cm
– barva sopouchu: vzorník RAL
› Metrový teleskopický kouřovod

IVAR 5
LOW / HIGH
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–7,0 kW
Účinnost: 82 %
Průměr komínu: 125 mm
LOW š–v: 450 × 555 × 350 mm
HIGH š–v: 450 × 660 × 350 mm
Váha LOW: 85 kg
Váha HIGH: 90 kg
Barva: antracit

IVAR 5 LOW

Záruka
2 roky

IVAR 5 HIGH

KRBOVÁ KAMNA
IVAR 5 STORE
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ano, pr.80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–7,0 kW
Účinnost: 82 %
Průměr komínu: 125 mm
Rozměry š–v: 450 × 735 × 350 mm
Váha: 105 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

IVAR 8
Low EA / Store EA
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Externí vzduch: ano, 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 6,0–10,0 kW / 6,0–10,0 kW
Účinnost: 77 % / 77 %
Průměr kouřovodu: 150 mm horní / zadní
Low EA rozměr š–v–h: 540 × 555 × 350 mm
Store EA rozměr š–v–h: 540 × 850 × 350 mm
Váha: 105 kg / 120 kg
Délka polen: 33 cm
Barva: tmavý antracit
Záruka
2 roky

IVAR 8
Low EA

IVAR 8
Store EA

KRBOVÁ KAMNA
KALLE
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 85 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměry š–v: 546 × 1 000 × 415 mm
Váha: 130 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

JANNIK
MEDIUM LOW / HIGH
LARGE EA-01

JANNIK LARGE

Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon Medium: 4,0–7,0 kW
Výkon Large: 4,0–8,0 kW
Účinnost: Medium 82 % – Large 87 %
Průměr komínu Medium: 125 mm
Průměr komínu Large150 mm
MEDIUM š–v: 550 × 680 × 375 mm
LARGE š–v: 620 × 780 × 380 mm
Váha MEDIUM: 90 kg
Váha LARGE: 128 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

JANNIK MEDIUM

KRBOVÁ KAMNA
LARS
LARS 1000
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ne
Palivo: dřevo
Výkon: 10 kW
Účinnosti: 77 %
Průměry komínu: 180 mm
Šířka: 500 mm
Výšky: 1 100 mm
Váhy: 129 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

FOLKE
EA / RS
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Externí vzduch: ano, 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 77 %
Průměr kouřovodu: 150 mm horní / zadní
Rozměr š–v–h: 476 × 1 000 × 410 mm
Váha: 120 kg
Délka polen: 33 cm
Barva: tmavý antracit
Záruka
2 roky

KRBOVÁ KAMNA
ASTE 5 LOW EA
Low EA / Store EA
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Externí vzduch: ano, 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–7,0 kW
Účinnost: 82 %
Průměr kouřovodu: 150mm
Rozměr š–v–h: 485 × 555 × 350 mm
Váha: 85Kg
Délka polen: 33 cm
Barva: tmavý antracit
Záruka
2 roky

Velmi vysoká kvalita
systému hoření
a perfektní zpracování

JMENNÝ SEZNAM PRODUKTŮ DRU
PLYNOVÉ KRBY DRU
Koncentrické komíny

PLYNOVÉ KRBY GLOBAL FIRES
Koncentrické komíny

-rohové a třístranné

Global 60 Corner BF RCE
Global 60 Triple BF RCE
Global 100 Corner BF RCE
Global 100 Triple BF RCE
Global 120 Corner BF RCE
Global 120 Triple BF RCE Front and Tunnel
Global 55XT BF RCE
Global 60XT BF RCE
Global 70XT BF-01 RCE
Global 100 BF-03 RCE
Global 120 BF RCE

Lugo 70/2 RCH
Lugo 70/3 RCH
Lugo 80/2 RCH
Lugo 80/3 RCH
Maestro 75XTU RCH
Maestro 60/2 RCH
Maestro 60/3 RCH
Maestro 80/2 RCH
Maestro 80/3 RCH
Maestro 105/2 RCH
Maestro 105/3 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
-rovné a průhledové
Cosmo RCH
Cosmo Tunnel RCH
Excellence 50XT RCH
Maestro 60 RCH
Maestro 75 RCH
Maestro 75 Tall RCH
Maestro 75 Tunnel RCH
Maestro 75 Tall Tunnel RCH
Maestro 100 RCH
Metro 80XT RCH
Metro 80XT Tunnel RCH
Metro 100XT-41 RCH
Metro 100XT-41 Tunnel RCH
Metro 130XT-41 RCH
Metro 130XT-41 Tunnel RCH
Metro 150XT-41 RCH
Metro 150XT-41 Tunnel RCH
Metro 200XT RCH
Metro 200XT Tunnel RCH

PLYNOVÉ KRBY DRU VOLNĚ STOJÍCÍ, ZÁVĚSNÉ
Koncentrické komíny
Circo RCE
Diablo Next RCE
Lugo 70/3 Module RCH
Maestro 60/3 Module RCH
Polo RCE
Passo RCH
Trio RCE
ELEKTRICKÉ KRBY DRU
Virtuo 75, rovné prosklení
Virtuo 80/2, levé nebo pravé rohové
Virtuo 80/3, třístranné prosklení

PLYNOVÉ KRBY GLOBAL FIRES
Klasický vyvložkovaný komín
Global 55 CF RCE
Global 55XT CF RCE
Global 55XT CF-01 RCE
Global 70XT CF-01 RCE

OCELOVÁ KAMNA NA DŘEVO DIK GEURTS EA
Bora Corner
Bora Wall EA
Bora Fixed EA
Bora Console EA
Bora Cover EA
Bora Flex EA
Odin Front
Odin Tunnel
Tornado Straight
Tornado Oblique
Wood stoves
Aste 5
Folke
Ivar 5-01, Low
Ivar 5, High
Ivar 5, Store
Ivar 8, Low
Ivar 8, Store
Jannik Medium
Jannik Large-01
Kalle
Lars 1000
Modivar 5
Vidar Triple
Vidar Wall
OCELOVÁ KAMNA NA DŘEVO DIK GEURTS RS
Bora Corner, option RS
Wood stoves
Aste 5, option RS
Folke, option RS
Ivar 5-01, Low, option RS
Ivar 5, High, option RS
Ivar 5, Store, option RS
Ivar 8, Low, option RS
Ivar 8, Store, option RS
Lars 1000, option RS
Modivar 5, option RS

OCELOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY DIK GEURTS EA
Instyle
Instyle 500
Instyle 550
Instyle 600
Instyle 650
Instyle 700
Instyle 800
Instyle 1000
Instyle Corner 660/520
Instyle Corner 660/495
Instyle Corner Slim 660/495
Instyle Triple 660/495 Instyle
Tunnel 700 Prostyle and
Vision
Prostyle 500
Prostyle 550
Prostyle 600
Prostyle 650
Prostyle 700
Prostyle 800
Prostyle 1000
Prostyle Tunnel 700
Vision 80 EA
Vision 100 EA

-s ventilátorem
Instyle 600V
Instyle 700V
Instyle 800V
Instyle 1000V
Prostyle 600V
Prostyle 700V
Prostyle 800V
Prostyle 1000V
OCELOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY DIK GEURTS RS
Instyle Corner Slim 660/495, option RS
Instyle Tunnel 700, option RS
LITINOVÁ KAMNA NA DŘEVO DRU
Dru 44MF
Dru 55CB
Dru 55MF
Dru 64CB
Dru 64MF
Dru 78CB
Dru 78MF

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY DRU
-koncentrické komíny DRU
DRU LAS AG-I 150/100 (Alu-galva)
DRU LAS ES-I 150/100 (SST)
DRU LAS ES-I 200/130 (SST)
DRU LAS ES-E 200/150/100, insulated
- s odtahovým ventilátorem
Powervent®
DRU PV-I 100/60 (PowerVent-02)
-vložkování komínů
Chimney renovation
Chimney renovation Ø100

DRUSERVICE.COM
Navštivte originální servisní web
společnosti DRU
www.druservice.com
Zde
naleznete
všechna
potřebná
data
pro
Vaši
pohodlnou práci.
- Varianty produktů
- Technické výkresy
- Energetické štítky
- Návody
- Manuály
- Technické listy
- Certifikace

PLYNOVÉ KRBY A KAMNA
JEDNIČKA NA SVĚTOVÉM TRHU
ORTAL je výrobce špičkových plynových krbů. Je jednou z mála společností v oboru, jejíž
výrobky splňují současně americké standardy CSA i evropské CE . Ortal je rodinný podnik
s více jak 30letou tradicí a řadí se mezi největší výrobce plynových krbů na světě. Ortal má
nyní zastoupení ve 13 zemích v Evropě a přes 40 zastoupení v USA. ORTAL vyrábí nejen
tradiční, ale i moderní a efektivní krby. Proto je schopen splnit, za velmi výhodných cen,
požadavky projektantů, architektů a jednotlivců. Dvojité zasklení a dvě řady hořáků umožňují
krby umístit i do společenských prostor.
Díky odtahovému ventilátoru FAN EXHAUST není potřeba komín. ORTAL vybírá nejvyšší
standardy designu, používá kvalitní materiály, zajišťuje špičkové zpracování a dodání. Každý
krb splňuje CE a CSA prohlášení. Krby mohou být připojeny na zemní plyn, ale i na propan.
Moderní technologie vytváří poutavé plameny, které jsou bezpečné, krásné a úsporné.
ORTAL se může pochlubit více než 70 modely, největším výběrem moderních krbů
nejen v USA. Jsou k dispozici v úctyhodných velikostech, aby vyhovovaly designu
a architektonickým potřebám integrujících teplo do estetiky bydlení.
HETVOOR DISTRIBUTION je přímý autorizovaný dovozce plynových krbů do ČR a SR.
Jsme jediný autorizovaný servis Ortal.

YOUR LIFE
YOUR FIRE

FAN EXHUST systém
Komínové vedení může být umístěno do podlahy nebo do zdi.
Nyní nejste omezeni umístěním krbu, i když nemáte komín.

ROVNÉ

Clear 40

Clear 40H70

Clear 40H90

Clear 70

Clear 60×80

Clear 75×65

Clear 110

Clear 110H

Clear 130

Clear 150

Clear 170

Clear 200

Clear 40H70 RS / LS

Clear 70 RS / LS

Clear 110 RS / LS

Clear 130 RS / LS

Clear 150 RS / LS

Clear 170 RS / LS

Clear 200 RS / LS

Clear 40H70 TS

Clear 70 TS

Clear 110 TS

Clear 130 TS

Clear 150 TS

Clear 170 TS

Clear 200 TS

Space Creator 120

Space Creator 120 Mini

Space Creator 120 Medium Space Creator 150

Space Creator 200

Tunnel 40

Tunnel 40H70

Tunnel 40H90

Tunnel 60×80

Tunnel 75×65

Tunnel 110

Tunnel 110H

Tunnel 130

Tunnel 150

Tunnel 170

Tunnel 200

ROHOVÉ

Clear 40 RS / LS

TŘÍSTRANNÉ

Clear 40 TS

SPACE KREATOR

Space Creator 75

PRŮHLEDOVÉ

STAND ALONE

Stand Alone 70

Stand Alone 110

Stand Alone 150

Stand Alone 40TS

Stand Alone 70TS

Stand Alone 70TS Hood

Small Square

Clear 250

Clear 225 RS / LS

Clear 250 RS / LS

Clear 225 TS

Clear 250 TS

Clear 225 Tunnel

NA ZAKÁZKU

Clear 225

ORTAL se může pochlubit více než 77 modely, největším výběrem moderních
krbů nejen v USA. Jsou k dispozici v úctyhodných velikostech, aby vyhovovaly
architektonickým potřebám integrujících teplo do estetiky bydlení.
Ortal vyrábí i krby na zakázku podle vašich představ do šířky až 6 m.

Clear 250 Tunnel
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MODELŮ

Klasická polena

Krátké a dlouhé

Bříza

Táborákové dříví

Standardní dříví

Náplavové dříví

Ohořelé dříví

Kempové dříví

Jílové dříví

Černé větve

Šedé větve

Bílé větve

Černé koule
9 kusů

Šedé koule
9 kusů

Černé koule
6 kusů

Malé šedé

Moderní polena a větve

HD světlé

HD standard

HD bříza

Kameny

Velké šedé

Malé šedé

Světle šedé

Velké bílé

Stříbrné

Růžové

Červené

Pískovcové

Skleněné kamínky

Interiér krbu
Žebrování jemné

Žebrování hrubé

Červená cihla

Červená cihla V

Pískovec

Pískovec V

Skleněné panely

Interiérové desky
krbu jsou vyrobeny
z keramických
barvených plátů.

Žluté

Černé

Modré

Bílé průhledné

INTERIÉR
VLOŽKY
standardně je
dodáván černý
matný interiér
Za příplatek
› žebrování jemné
› žebrování hrubé
› červená cihla
› červená cihla V
› pískovcové
› pískovcové V
› skleněné panely

TRADIČNÍ

Granitové
obložení

Šedá

Vynikající mechanické vlastnosti: 100% pří
rodní, teplotně odolný, lehký, nepromokavý,
ekologický, odolný a snadno se čistí.
Ideální pro podlahy, obklady, fasády, desky
nebo umyvadla vynikající funkce. Řezáno na
míru.
Nyní můžete vytvořit zadní stěnu krbu z grani
tových desek a pokračovat v designu i mimo
krb. Vytvoříte jedinečný design svého krbu.

Krémová

Corten

NEW
Mechová

ROVNÉ
plynové krby

ROVNÉ KRBY

Plynové krbové vložky s řídící jednotkou Mertik RCE, možnost dvojitého zasklení a komínového ventilátoru.
U krbů ORTAL lze využít přebytkové teplo pro rozvod horkého vzduchu do dalších místností.
Varianty
Název

Příslušenství vložky
POLENA

Výkon / KW

Komín / mm

Rozměr skla / mm

Clear 40

3,0–6,9

100/150

428 × 550

klasická nebo moderní

Clear 40 H 70

3,0–6,9

100/150

428 × 700

KAMENY

Clear 40 H 90

3,0–6,9

100/150

424 × 900

9 barevných odstínů

Clear 75 × 65

4,7–8,5

100/150

778 × 650

KAMENY KULATÉ

Clear 60 x 80

1,6–7,0

100/150

522 × 744

3 barevné variace

Clear 75

1,6–7,0

100/150

748 × 440

Clear 90

3,0–6,9

130/200

928 × 350

Clear 90 H

3,0–6,9

130/200

928 × 550

Clear 110

6,8–10,8

130/200

1 105 × 350

Clear 110 H

6,8–10,8

130/200

1 100 × 550

Clear 130

6,8–10,8

130/200

1 278 × 350

Clear 130 H
Clear 150

6,8–10,8

130/200

1 278 × 550

3,0–9,5

130/200

1 528 × 350

+

+

+

SKLENĚNÉ KAMÍNKY
4 barevné varianty

+

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
keramické panely

+

černé sklo Ceraglass

+

STĚNY INTERIÉRU GRANIT
keramické panely 4 druhy

+

Clear 150 H

3,0–9,5

130/200

1 528 × 550

SKLO VLOŽKY

Clear 170

3,5–9,1

130/200

1 728 × 350

standardní sklo v ceně

o

Clear 170 H

3,5–9,1

130/200

1 728 × 550

antireflexní

+

Clear 200

4,2–13,0

130/200

1 968 × 350

dvojité sklo

+

Clear 200 H

4,2–13,0

130/200

1 968 × 550

OSVĚTLENÍ VLOŽKY

Clear 250

4,8–10,4

130/200

2 444 × 400

osvětlení interiéru vložky

Clear 250 H

4,8–10,4

130/200

2 444 × 550

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Veškerá příslušenství ORTAL jsou za
příplatek

+

ROHOVÉ
plynové krby
LS – levé prosklení
RS – pravé prosklení

ROHOVÉ KRBY

Plynové krbové vložky s řídící jednotkou Mertik RCE, možnost dvojitého zasklení a komínového ventilátoru.
U krbů ORTAL lze využít přebytkové teplo pro rozvod horkého vzduchu do dalších místností.
Varianty
Název

Příslušenství vložky
POLENA

Výkon / KW

Komín / mm

Rozměr skla / mm

Clear 40 RS/LS

3,0–6,9

100/150

458 × 550 × 306

klasická nebo moderní

Clear 40 H 70 RS/LS

3,0–6,9

100/150

458 × 700 × 346

KAMENY

Clear 40 H 90 RS/LS

3,0–6,9

100/150

468 × 900 × 234

9 barevných odstínů

1,6–7,0

100/150

748 × 480 × 411

KAMENY KULATÉ
3 barevné variace

Clear 75 RS/LS
Clear 75 H RS/LS
Clear 110 RS/LS

1,6–7,0

100/150

688 × 605 × 900

6,8–10,8

130/200

1 138 × 400 × 413

Clear 110 H RS/LS

6,8–10,8

130/200

1 138 × 550 × 413

Clear 130 RS/LS

6,8–10,8

130/200

1 308 × 400 × 413

Clear 130 H RS/LS

6,8–10,8

130/200

1 343 × 550 × 413

Clear 150 RS/LS

3,0–9,5

130/200

1 558 × 400 × 413

Clear 150 H RS/LS

3,0–9,5

130/200

1 558 × 550 × 377

Clear 170 RS/LS

3,5–9,1

130/200

1 793 × 350 × 413

Clear 170 H RS/LS

3,5–9,1

130/200

1 793 × 550 × 413

+

+

+

SKLENĚNÉ KAMÍNKY
4 barevné varianty

+

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
keramické panely

+

černé sklo Ceraglass

+

STĚNY INTERIÉRU GRANIT
keramické panely 4 druhy

+

Clear 200 RS/LS

4,2–13,0

130/200

1 998 × 400 × 413

SKLO VLOŽKY

Clear 200 H RS/LS

4,2–13,0

130/200

1 998 × 550 × 413

standardní sklo v ceně

o

Clear 250 RS/LS

4,8–10,4

130/200

2 498 × 400 × 377

antireflexní

+

Clear 250 H RS/LS

4,8–10,4

130/200

2 533 × 550 × 413

dvojité sklo

+

OSVĚTLENÍ VLOŽKY
osvětlení interiéru vložky
Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Veškerá příslušenství ORTAL jsou za
příplatek

+

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

TŘÍSTRANNÉ KRBY

Plynové krbové vložky s řídící jednotkou Mertik RCE, možnost dvojitého zasklení a komínového ventilátoru.
U krbů ORTAL lze využít přebytkové teplo pro rozvod horkého vzduchu do dalších místností.
Varianty
Název

Příslušenství vložky
POLENA

Výkon / KW

Komín / mm

Rozměr skla / mm

Clear 40 TS

3,0–6,9

100/150

458 × 550 × 306

klasická nebo moderní

Clear 40 H 70 TS

3,0–6,9

100/150

458 × 700 × 346

KAMENY

Clear 40 H 90 TS

3,0–6,9

100/150

468 × 900 × 234

9 barevných odstínů

1,6–7,0

100/150

748 × 480 × 411

KAMENY KULATÉ
3 barevné variace

Clear 75 TS
Clear 75 H TS

1,6–7,0

100/150

756 × 605 × 514

Clear 90 TS

3,0–6,9

130/200

1 012 × 400 × 375

Clear 110 TS

6,8–10,8

130/200

1 138 × 400 × 413

Clear 110 H TS

6,8–10,8

130/200

1 138 × 550 × 413

Clear 130 TS

6,8–10,8

130/200

1 308 × 400 × 413

Clear 130 H TS

6,8–10,8

130/200

1 343 × 550 × 413

3,0–9,5

130/200

1 558 × 400 × 413

Clear 150 TS
Clear 150 H TS

3,0–9,5

130/200

1 558 × 550 × 377

Clear 170 TS

3,5–9,1

130/200

1 793 × 350 × 413

+

+

+

SKLENĚNÉ KAMÍNKY
4 barevné varianty

+

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
keramické panely

+

černé sklo Ceraglass

+

STĚNY INTERIÉRU GRANIT
keramické panely 4 druhy

+

3,5–9,1

130/200

1 793 × 550 × 413

SKLO VLOŽKY

Clear 200 TS

4,2–13,0

130/200

1 998 × 400 × 413

standardní sklo v ceně

o

Clear 200 H TS

4,2–13,0

130/200

1 998 × 550 × 413

antireflexní

+

Clear 250 TS

4,8–10,4

130/200

2 498 × 400 × 377

dvojité sklo

+

Clear 250 H TS

4,8–10,4

130/200

2 533 × 550 × 413

Clear 170 H TS

OSVĚTLENÍ VLOŽKY
osvětlení interiéru vložky
Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Veškerá příslušenství ORTAL jsou za
příplatek

+

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby
s prosklením „U“

TŘÍSTRANNÉ „U“ KRBY

Plynové krbové vložky s řídící jednotkou Mertik RCE, možnost dvojitého zasklení a komínového ventilátoru.
U krbů ORTAL lze využít přebytkové teplo pro rozvod horkého vzduchu do dalších místností.
Varianty
Název

Příslušenství vložky
POLENA

Výkon / KW

Komín / mm

Rozměr skla / mm

Space Creator 75

5,5

130/200

759 × 424 × 488

Space Creator 120

7,5

130/200

1 255 × 424 × 492

KAMENY

Space Creator 150

9,1

130/200

1 556 × 424 × 492

9 barevných odstínů

Space Creator 200

10,4

130/200

1 996 × 424 × 518

KAMENY KULATÉ

klasická nebo moderní

3 barevné variace

+

+

+

SKLENĚNÉ KAMÍNKY
4 barevné varianty

+

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
keramické panely

+

černé sklo Ceraglass

+

STĚNY INTERIÉRU GRANIT
keramické panely 4 druhy

+

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní

+

dvojité sklo

+

OSVĚTLENÍ VLOŽKY
osvětlení interiéru vložky
Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Veškerá příslušenství ORTAL jsou za
příplatek

+

PRŮHLEDOVÉ
plynové krby

PRŮHLEDOVÉ KRBY

Plynové krbové vložky s řídící jednotkou Mertik RCE, možnost dvojitého zasklení a komínového ventilátoru.
U krbů ORTAL lze využít přebytkové teplo pro rozvod horkého vzduchu do dalších místností.
Varianty
Název

Příslušenství vložky
POLENA

Výkon / KW

Komín / mm

Rozměr skla / mm

Clear 40 Tunnel

3,0–6,9

100/150

428 × 550

klasická nebo moderní

Clear 40 H 70 Tunnel

3,0–6,9

100/150

428 × 700

KAMENY

Clear 40 H 90 Tunnel

3,0–6,9

100/150

424 × 900

9 barevných odstínů

Clear 75 × 65 Tunnel

4,7–8,5

100/150

778 × 650

KAMENY KULATÉ
3 barevné variace

Clear 60 x 80 Tunnel

1,6–7,0

100/150

522 × 744

Clear 110 Tunnel

6,8–10,8

130/200

1 105 × 350

Clear 110 H Tunnel

6,8–10,8

130/200

1 100 × 550

Clear 130 Tunnel

6,8–10,8

130/200

1 278 × 350

Clear 130 H Tunnel

6,8–10,8

130/200

1 278 × 550

Clear 150 Tunnel

3,0–9,5

130/200

1 528 × 350

Clear 150 H Tunnel

3,0–9,5

130/200

1 528 × 550

Clear 170 Tunnel

3,5–9,1

130/200

1 728 × 350

Clear 170 H Tunnel

3,5–9,1

130/200

1 728 × 550

+

+

+

SKLENĚNÉ KAMÍNKY
4 barevné varianty

+

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
keramické panely

+

černé sklo Ceraglass

+

STĚNY INTERIÉRU GRANIT
keramické panely 4 druhy

+

Clear 200 Tunnel

4,2–13,0

130/200

1 968 × 350

SKLO VLOŽKY

Clear 200 H Tunnel

4,2–13,0

130/200

1 968 × 550

standardní sklo v ceně

o

Clear 250 Tunnel

4,8–10,4

130/200

2 444 × 400

antireflexní

+

Clear 250 H Tunnel

4,8–10,4

130/200

2 444 × 550

dvojité sklo

+

OSVĚTLENÍ VLOŽKY
osvětlení interiéru vložky
Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Veškerá příslušenství ORTAL jsou za
příplatek

+

ZÁVĚSNÉ
plynové krby

ZÁVĚSNÉ KRBY

Stand Alone

Funkční vzorek
u nás v showroomu.
Plynové krbové vložky s řídící jednotkou Mertik RCE, možnost dvojitého zasklení a komínového ventilátoru.

Varianty
Název

Příslušenství vložky
POLENA

Výkon / KW

Komín / mm

Rozměr skla / mm

Stand Alone 75

5,6

100/150

745 × 433

Stand Alone 110

7,8

100/150

1 106 × 344

KAMENY

Stand Alone 150

9,1

100/150

1 526 × 345

9 barevných odstínů

Oval

4,7

100/150

778 × 210

KAMENY KULATÉ
3 barevné variace

Oval Wall

4,2

100/150

660 × 210

Oval 60 × 80

4,2

130/200

660 × 210

klasická nebo moderní

Oval Wall

+

+

SKLENĚNÉ KAMÍNKY
4 barevné varianty

Oval

+

+

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
keramické panely

+

černé sklo Ceraglass

+

STĚNY INTERIÉRU GRANIT
keramické panely 4 druhy

+

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní

+

dvojité sklo

+

OSVĚTLENÍ VLOŽKY
osvětlení interiéru vložky
Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Veškerá příslušenství ORTAL jsou za
příplatek

+

VOLNĚ STOJÍCÍ
plynové krby

VOLNĚ STOJÍCÍ KRBY

Stand Alone
Island

Plynové krbové vložky s řídící jednotkou Mertik RCE, možnost dvojitého zasklení a komínového ventilátoru.

Varianty
Název
Island 130
Island 130 Decorative

Příslušenství vložky
Výkon / KW

Komín / mm

Rozměr skla / mm

POLENA

7,8

130/200

1 340 × 500 × 488

klasická nebo moderní
KAMENY

7,8

130/200

1 340 × 500 × 488

SA Courved Tunnel

5

130/200

Ø 850

9 barevných odstínů

SA Courved Curve

5

130/200

Ø 850

KAMENY KULATÉ
3 barevné variace

+

+

+

SKLENĚNÉ KAMÍNKY
4 barevné varianty

Oval Wall

+

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
keramické panely

+

černé sklo Ceraglass

+

STĚNY INTERIÉRU GRANIT
keramické panely 4 druhy

+

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní

+

dvojité sklo

+

OSVĚTLENÍ VLOŽKY

Stand Alone Courve

osvětlení interiéru vložky
Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Veškerá příslušenství ORTAL jsou za
příplatek

+

INDOOR / OUTDOORS CLEAR KIT
INTERIÉR / EXTERIÉR

Systémový rám pro vsazení průhledové plynové krbové vložky do obvodového zdiva mezi interiér a exteriér.

INDOOR / OUTDOORS
CLEAR KIT
Jedinečný systém pro vsazení plynového
krbu mezi interiér a exteriér. Ucelený
montážní bezpečnostní systém se skládá
z rámu pro krbovou vložku, kterou zazdí
váme již do nosného zdiva.
Následně vsadíme krbovou vložku a zabez
pečíme proti vlhkosti a tepelným ztrátám
montážním rámem. KIT je samostatně
neprodejný.
Určento pouze pro krbové vložky šířky
110 cm, 130 cm, 150 cm, 170 cm a 200 cm.
Tento KIT je nutné přikoupit ke krbové vložce

MODULAR
MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO PLYNOVÉ KRBY
Modulární systém umožňuje tvořit libovolnou délku a tvar plynového krbu.
Každá jednotka je samostatná plynová krbová vložka s vlastním přívodem plynu, řídící jednotkou a komínem.

Modular L

ŽÁDNÉ TVAROVÉ
OMEZENÍ
› Vnější rohy plynových krbů
› Vnitřní rohy plynových krbů
› Délka krbu bez omezení
› Rohové vnitřní vícestranné krby
› Rohové vnější vícestranné krby

Element4 jsou navrženy a vyrobeny kompletně v Holandsku. To se odráží v kvalitní
povrchové úpravě, stylovém designu a praktickém využití krbu. Krby jsou vybaveny nejmo
dernějšími technologiemi podle potřeby a dokonale se hodí do elegantního a moderního
interiéru. Element4 vyrábí plynové krby výhradně pro koncentrické komíny. Od rovného
prosklení, rohového, třístranného až po průhledové. Element4 vyniká jednoduchou a bez
pečnou obsluhou díky řídícím jednotkám Mertik a nebývale velkým prosklením.
U rovných krbů se můžete těšit na délku až 240 cm včetně varianty průhledové pro typ
MODORE 240. U průhledových na krásné rozměry š. 70 × v. 160 cm u typu SKY T. U Element4
najdete to, co ostatní výrobci nenabízí a to je vysoké prosklení např. typ MODORE 100H
disponuje výškou skla 75 cm a šířkou 95 cm, je to tedy u šířky 1 metr o 20 cm vyšší sklo, než
konkurence. Instalační hloubka krbů Element4 začíná na 25 cm, což jistě oceníte v místech,
kde se šetří každý milimetr.
Element4 založili v roce 2006 Benno de Groot a Jan Kempers se záměrem stát se jedním
z nejprogresivnějších výrobců plynových krbů na světě. Dnes Element4 navrhuje a vyrábí
širokou škálu vysoce kvalitních plynových krbů, které jsou stylové a snadno použitelné
a zlepšují interiér každého domova. Element4 usiluje o dokonalost na všech frontách. Sleduje
nejnovější vývoj, klade důraz na snadné používání a exceluje v designu svých produktů. Element4
je mnohem víc než zdroj tepla – je to návrhářský kus, který má charakter a vylepšuje jakýkoliv
interiér.

Celosvětová prodejní síť
Element4 se prodává prostřednictvím cenné prodejní sítě. Kromě toho získal silné postavení
na globálním trhu.
Element4 se prodává ve více než dvaceti zemích s prodejci první třídy, tedy hlavními dovozci.
Všichni tito dealeři jsou vybíráni s velkou péčí a slouží jako garance pro odborné poradenství
a optimální servis.
Jsme hrdí, že právě Hetvoor může zastupovat Element4 v ČR a SR.

klasické plynové
krby

elektrické

série Club / LED

outdoor

PŘÍSLUŠENSTVÍ
KERAMICKÁ POLENA A KAMÍNKY

Hnědá keramická
polena

Bílá keramická
polena

Bílé kamínky

Šedé kamínky

Carrara oblázky

Typy hořáků jsou vždy uvedeny na krbu dle vašeho výběru. Tyto hořáky se navzájem značně liší, ale současně mají jednu
důležitou vlastnost – vykouzlí krásný realistický plamen.

7 TYPŮ
HOŘÁKŮ
SB – SINGLE BURNER

DB – DOUBLE BURNER

QB – QUAD BURNER

Dvojitý hořák, samostatně
ovladatelné

Pět samostatných hořáků,
částečně samostatně ovladatelné

MB – MULTI BURNER

RFB – REAL FLAME BURNER

NEW BURNER 1 /Real Flame M/

NEW BURNER 2

Tři samostatné hořáky, částečně
samostatně ovladatelné

3D hořák, samostatně ovladatelné
dva okruhy

3D hořák, samostatně
ovladatelné dva okruhy

3D hořák, samostatně ovladatelné
dva okruhy

ANTIREFLEXNÍ SKLO
AR Glass
Všechny krby Element4 lze
na přání vybavit antireflexním
sklem, které eliminuje odrazy ve
skle a budí dojem otevřeného
topeniště. Vždy používejte
originální čistič skel!
*mimo šířky 240 cm

Kontrolní dvířka pro
řídící jednotku

Dálkové ovládání ve
standardu

VYBAVENÍ VNITŘNÍCH STĚN KRBŮ

Antracit – matný antracit
Standard

Black glass – černé
skleněné panely

Roof tile – rustikální cihla

Cast iron – ocelové lamely

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
Chcete nainstalovat plynový krb tam, kde není možné použít klasický komín?
Nevadí, použijte odtahový ventilátor. Pomocí ventilátoru můžete vybudovat vývod spalin
až 36 metrů od krbu (informujte se u prodejce o možné délce pro jednotlivé krby). Komín
můžete vést v podlaze, ve stěnách, ve stropech. Systém pracuje zcela automaticky.
Reguluje přísun vzduchu a otáčky ventilátoru, díky této automatické funkci pracuje krb
hospodárně a efektivně. Metr od krbové vložky se větví odtah na dvě samostatná vedení.
Na odvod spalin, kde použijte vždy izolovaný jednoplášťový komín o průměru 100 mm.
A na druhé potrubí, kterým přivádíte pouze vzduch pro hoření. Tato dvě vedení můžete
umístit dle potřeby. Odtahové ventilátory jsou umístěny vždy v interiéru (technická
místnost, podkroví atd.). Odtahové ventilátory nejsou určeny pro umístění v exteriéru. Od
ventilátoru vytvoříte vyústění přes střechu, nebo přes zeď už jen dodatečně izolovaným
potrubím.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM
Chcete provozovat plynový krb Element4 se stávajícím systémem
automatického řízení domu? To je možné. Můžete použít náš systém.
Systém může:
› Zapnout a vypnout krb
› Zvyšovat a snižovat výkon
› Ovládat druhý hořák
Instalace je jednoduchá:
› Vypněte krb Element4
› Vezměte kabel a připojte ho do krbu a do vašeho řídícího systému
› Zbytek zařídí systém automaticky

POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ
ProControl
Chcete ovládat svůj plynový krb z chytrého telefonu nebo
tabletu? To je možné s ProControl systémem. ProControl
je ideální volbou pro dálkové ovládání krbu bez použití
systému domácí automatizace. Vše, co potřebujete, je
Element4 WiFi box. Zbytek je již součástí Vašeho krbu a v
uživatelsky přívětivé aplikaci ProControl, kterou můžete
nainstalovat na svůj smartphone nebo tablet. Nemůže to
být již snadnější!

Domotica
Chcete svůj plynový krb Element4 ovládat stávajícím systé
mem domácí automatizace? Je to možné! Pomocí domácí
automatizace můžete zapnout a vypnout plynový krb,
ovládat výšku plamene, tedy výkon a ovládat dvojitý hořák.
Instalace je jednoduchá: připojte kabel domácí automati
zace Element4 k přijímači vašeho plynového krbu a připojte
jej k domácímu automatizačnímu systému.

PŘÍKLADY
ODKOUŘENÍ
PLYNOVÝCH KRBŮ
ELEMENT4
› Přes střechu
› Přes zeď
› Do původního komínu
› Nebo pomocí odtahového ventilátoru

SUMMUM 140

SUMMUM 140 S
SE STAL PRODUKTEM ROKU 2019

Během veletrhu Hearth a Home 2019 / Velká Británie / byl Summum 140
od společnosti Element4 vyhlášen produktem roku a plynovým spotřebi
čem roku 2019. Podle Jana Kemperse, ředitele společnosti Element4, je na
toto hodnocení nesmírně pyšné. „Jsme vždy docela skromní, ale myslíme
si, že to stojí za zmínku. Naše nová plynová vložka Summum 140 získala
nejen titul „Plynové spotřebiče roku“, ale také titul „Produkt roku“ v kategorii
výrobků zastoupených na veletrhu Hearth a Home. Je to úspěch, když se mě ptáte.“ Vysvětluje nadšeně. Porota krátce, ale
významně, hovořila o plynové krbové vložce Summum 140.
Tento výrobek je prvním třístranným plynovým krbem s hořákem Realflame, kde se plameny kolem délky hořáku omotají
a procházejí keramickými poleny do topeniště. Tento výrobek překonal všechna kritéria svou univerzálností a krásou. Efekt
plamene, prostě ohromující produkt. Obě ceny obdržel sám Jan Kempers během slavnostní prezentace.
Summum 140 bude brzy k dispozici u dovozců a prodejců první třídy Element4. Naleznete pouze u Hetvoor Distribution s.r.o.

ROVNÝ
plynový krb

CUPIDO 50

CUPIDO 50 je plynový krb kompaktních rozměrů s nádhernou kresbou plamenů a možným připojením systému ProControl.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž
› Doporučujeme řízení ProControl

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,1–6,1 kW
1,8–5,3 kW

Účinnost
83 %
B

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 48 kg
Váha včetně balení: 75 kg
Rozměry skla š–v: 456 × 475 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Real Flame burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

CUPIDO 70

CUPIDO 70 je plynový krb s nádhernou kresbou plamenů a možným připojením systému ProControl.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž
› Doporučujeme řízení ProControl

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,9–7,9 kW
2,0–5,9 kW

Účinnost
83 %
B

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 53 kg
Váha včetně balení: 80 kg
Rozměry skla š–v: 616 × 666 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Real Flame burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

SKY S F

SKY F je plynový krb s krásným prosklením o výšce 83 cm s tenkým rámečkem a vysokými plameny. Plynová krbová vložka s
dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou a novým hořákem Real Flame M.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s
termostatem
› Nový hořák REAL FLAME M
› Doporučujeme řízení ProControl
› AR antireflexní sklo ze příplatek

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,5–13,2 kW
2,5–10,4 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 110 kg
Váha včetně balení: 155 kg
Rozměry skla š–v: 728 × 830 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Real Flame M

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

-

antireflexní CV Glass

o

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

SKY M

SKY M je plynový krb s druhým nejvyšším prosklením, tenkým rámečkem a vysokými plameny. Plynová
krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s
termostatem
› Nový hořák NEW BURNER 1
› Doporučujeme řízení ProControl
› AR antireflexní sklo ze příplatek

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,5–14,5 kW
2,5–10,4 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 185 kg
Rozměry skla š–v: 724 × 1 230 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
NEW Burner 1

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

+

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

-

antireflexní CV Glass

o

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

SUMMUM 70 F
LED podsvícení hořáků pro špičkový vizuální efekt

LED posvícení
keramických polen

SUMMUM 70 F je úchvatný plynový krb s lineárním hořákem Real Flame 3D, který vytváří vysoké a široké plameny, které jsou podsvíceny LED
světlem pro bohatší vizuální efekt. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Real Flame Burner – 3D hořák
› LED osvětlení hořáku pro podporu vizuálu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,6–7,6 kW
2,0–5,9 kW

Účinnost
88 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 88 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 56 kg
Váha včetně balení: 95 kg
Rozměry skla š–v: 675 × 420 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Real Flame Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

o

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

SKY

SKY je fantastický nejvyšší krb z produkce Element4 s jedinečným lineárním hořákem Double, který vytváří vysoké a široké plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Double Burner – 2 plnohodnotné lineární hořáky
› Nejširší plynový krb z produkce Element4
› Hloubka krbu pouhých 41,7 cm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

Typ hořáku
Double Burner

2,7–10,8 kW
2,6–10,3 kW

Účinnost
86 %
B

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 86 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 130 kg
Váha včetně balení: 180 kg
Výška balení: 2 100 mm*
Rozměry skla š–v: 724 × 1 600 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let
* Pozor! Nelze naložit do klasické dodávky typu
Jumper, využijte naší dopravy zdarma přímo až na
Vaši stavbu.

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

ROVNÝ
plynový krb

MODORE 75 H

MODORE 75 H je plynový krb s téměř čtvercovým prosklením, tenkým rámečkem a vysokými plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Modore 70 s vysokým sklem
› Doporučujeme řízení ProControl
› AR antireflexní sklo ve standardu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,6–10,8 kW
3,6–10,7 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Rozměry skla š–v: 716 × 651 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Double Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

+

cast iron – ocelové lamely

+

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

-

antireflexní CV Glass

o

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

MODORE 100

MODORE 100 je plynový krb s nejprodávanější šířkou skla, s tenkým rámečkem a vysokými plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› Nejprodávanější šířka krbu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,2–9,7 kW
2,2–6,5 kW

Účinnost
83 %
B

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 70 kg
Váha včetně balení: 98 kg
Rozměry skla š–v: 930 × 420 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Single Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

SUMMUM 100 F
LED podsvícení hořáků pro špičkový vizuální efekt

LED posvícení
keramických polen

SUMMUM 100 F je úchvatný plynový krb s lineárním hořákem Real Flame 3D, který vytváří vysoké a široké plameny, které jsou podsvíceny LED
světlem pro bohatší vizuální efekt. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Real Flame Burner – 3D hořák
› LED osvětlení hořáku pro podporu vizuálu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,7–10,9 kW
2,9–11,5 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 105 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Rozměry skla š–v: 1 000 × 570 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Real Flame Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

o

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

MODORE 140

MODORE 140 je fantastický široký krb s jedinečným lineárním hořákem Quad, který vytváří vysoké a široké plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› Quad Burner – 5 lineárních hořáků

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–12,9 kW
2,2–13,3 kW

Účinnost
90 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 90 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 105 kg
Váha včetně balení: 135 kg
Rozměry skla š–v: 1 401 × 418 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Quad Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

SUMMUM 140 F
LED podsvícení hořáků pro špičkový vizuální efekt

Summum 140
Vítěz ročníku 2019
NEJLEPŠÍ V SEGMENTU

LED posvícení
keramických polen

SUMMUM 140 F je úchvatný plynový krb s novým hořákem NEW Burner 2, který vytváří vysoké a široké plameny, které jsou podsvíceny LED
světlem pro bohatší vizuální efekt. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s
termostatem
› NEW Burner 2
› LED osvětlení hořáku pro podporu vizuálu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–18,0 kW
2,2–19,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 185 kg
Rozměry skla š–v: 1 401 × 418 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
NEW Burner 2

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

o

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

MODORE 185

MODORE 185 je fantastický široký krb s jedinečným trojitým lineárním hořákem Multi, který vytváří vysoké a široké plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› Multi Burner – 3 lineární hořáky

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,2–16,1 kW
2,7–13,7 kW

Účinnost
90 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 90 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 175 kg
Váha včetně balení: 210 kg
Rozměry skla š–v: 1 816 × 426 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Multi Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

MODORE 240 H

NEJŠIRŠÍ ROVNÁ PLYNOVÁ VLOŽKA NA
ČESKÉM TRHU

MODORE 240 H je fantastický nejširší a nejvyšší krb s jedinečným trojitým lineárním hořákem Multi, který vytváří vysoké
a široké plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Kouřovod umístěný v levé části vložky !
› Multi Burner – 3 lineární hořáky
› Nejširší plynový krb z produkce Element4
› Hloubka krbu pouhých 43,6 cm
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,5–17,6 kW
6,3–19,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 220 kg
Váha včetně balení: 265 kg
Rozměry skla š–v: 2 381 × 574 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Multi Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

SUMMUM 70 C
LED podsvícení hořáků pro špičkový vizuální efekt

Funkční vzorek
u nás v showroomu.
LED posvícení
keramických polen

SUMMUM 70 C je úchvatný plynový krb s hořákem Real Flame 3D, který vytváří vysoké a široké plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Prosklení levé nebo pravé
› Real Flame Burner – 3D hořák
› LED osvětlení hořáku pro podporu vizuálu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,6–7,6 kW
2,0–5,9 kW

Účinnost
88 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 88 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 56 kg
Váha včetně balení: 85 kg
Rozměry skla š–v–h: 703 × 420 × 234 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Real Flame Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

o

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

BIDORE 100

BIDORE 100 je klasický rohový plynový krb, který vytváří vysoké a široké plameny díky Single hořáku.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Rohové prosklení levé nebo pravé
› Single Burner – lineární hořák

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,2–9,7 kW
2,2–6,5 kW

Účinnost
83 %
B

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 70 kg
Váha včetně balení: 105 kg
Rozměry skla š–v–h: 930 × 420 × 235 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Single Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

SUMMUM 100 C
LED podsvícení hořáků pro špičkový vizuální efekt

LED posvícení
keramických polen

SUMMUM 100 C je úchvatný plynový krb s hořákem Real Flame 3D, který vytváří vysoké a široké plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Prosklení levé nebo pravé
› Real Flame Burner – 3D hořák
› LED osvětlení hořáku pro podporu vizuálu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,7–10,9 kW
2,9–11,5 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 105 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Rozměry skla š–v–h: 991 × 575 × 303 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Real Flame Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

o

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

BIDORE 140

BIDORE 140 je klasický rohový plynový krb, který vytváří vysoké a široké plameny díky Quad hořáku.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Rohové prosklení levé nebo pravé
› Quad Burner – 5 lineárních hořáků

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít AC adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–12,9 kW
2,2–13,3 kW

Účinnost
90 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 90 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 105 kg
Váha včetně balení: 150 kg
Rozměry skla š–v–h: 1 383 × 420 × 234 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Quad Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROHOVÝ
plynový krb

SUMMUM 140 C
LED podsvícení hořáků pro špičkový vizuální efekt

LED posvícení
keramických polen

SUMMUM 140 C je úchvatný plynový krb s novým hořákem NEW Burner 2, který vytváří vysoké a široké plameny, které jsou podsvíceny LED
světlem pro bohatší vizuální efekt. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s
termostatem / levé nebo pravé prosklení
› NEW Burner 2
› LED osvětlení hořáku pro podporu vizuálu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–18,0 kW
2,2–19,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY

Váha vložky: 170 kg
Váha včetně balení: 205 kg
Rozměry skla š–v-h: 1 401 x 420 x 305 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek

black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

standardní sklo v ceně

o

Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

antireflexní CV Glass

+

Typ hořáku
NEW Burner 2

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

o

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

BIDORE 240 H

NEJŠIRŠÍ TŘÍSTRANNÁ PLYNOVÁ VLOŽKA NA
ČESKÉM TRHU

BIDORE 240 H je největší rohový plynový krb z produkce Element4, který vytváří vysoké a široké plameny díky Multi hořáku.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Rohové prosklení levé nebo pravé
› Kouřovod umístěný na levé straně vložky
› Multi Burner – 3 lineární hořáky

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Komín je umístěný mimo osu krbu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,5–17,6 kW
6,3–19,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 220 kg
Váha včetně balení: 265 kg
Rozměry skla š–v–h: 2 381 × 574 × 330 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Multi Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

SUMMUM 70 3/S
LED podsvícení hořáků pro špičkový vizuální efekt

LED posvícení
keramických polen

SUMMUM 70 3/S je úchvatný plynový krb s hořákem Real Flame 3D, který vytváří vysoké a široké plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Real Flame Burner – 3D hořák
› LED osvětlení hořáku pro podporu vizuálu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,6–7,6 kW
2,0–5,9 kW

Účinnost
88 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 88 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 56 kg
Váha včetně balení: 85 kg
Rozměry skla š–v–h: 703 × 420 × 234 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Real Flame Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

o

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

TRISORE 100

TRISORE 100 je klasický plynový krb s lineárním hořákem Single, který vytváří vysoké a široké plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Třístranné prosklení s krásným pohledem do ohně
› Single Burner – lineární hořák

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,2–9,7 kW
2,2–6,5 kW

Účinnost
83 %
B

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 70 kg
Váha včetně balení: 105 kg
Rozměry skla š–v–h: 930 × 420 × 235 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Single Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

SUMMUM 100 3/S
LED podsvícení hořáků pro špičkový vizuální efekt

LED posvícení
keramických polen

SUMMUM 100 3/S je úchvatný plynový krb s hořákem Real Flame 3D, který vytváří vysoké a široké plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Prosklení levé nebo pravé
› Real Flame Burner – 3D hořák
› LED osvětlení hořáku pro podporu vizuálu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,7–10,9 kW
2,9–11,5 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 105 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Rozměry skla š–v–h: 988 × 545 × 337 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Real Flame Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

o

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

TRISORE 140

TRISORE 140 je klasický plynový krb s lineárním hořákem Quad, který vytvářví ysoké a široké plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Třístranné prosklení s krásným pohledem do ohně
› Quad Burner – lineární hořák

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–12,9 kW
2,2–13,3 kW

Účinnost
90 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 90 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 105 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Rozměry skla š–v–h: 1 401 × 420 × 234 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Quad Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

TŘÍSTRANNÝ
plynový krb

SUMMUM 140 3/S
LED podsvícení hořáků pro špičkový vizuální efekt

LED posvícení
keramických polen

SUMMUM 140 3/S je úchvatný plynový krb s novým hořákem NEW Burner 2, který vytváří vysoké a široké plameny, které jsou podsvíceny LED
světlem pro bohatší vizuální efekt. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s
termostatem
› NEW Burner 2
› LED osvětlení hořáku pro podporu vizuálu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–18,0 kW
2,2–19,9 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY

Váha vložky: 170 kg
Váha včetně balení: 200 kg
Rozměry skla š–v-h: 1 401 x 450 x 305 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek

black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

standardní sklo v ceně

o

Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

antireflexní CV Glass

+

Typ hořáku
NEW Burner 2

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

o

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby
s prosklením „U“

LUCIUS 100

LUCIUS 100 je třístranný plynový krb pro designové rozdělení místnosti, lineárním hořákem Double,který vytváří vysoké
a široké plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Třístranné prosklení s krásným pohledem do ohně
› Double Burner – dva lineární hořáky

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–13,0 kW
4,3–12,8 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 100 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Rozměry skla š–v–h: 995 × 422 × 288 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Double Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby
s prosklením „U“

LUCIUS 140

LUCIUS 140 je třístranný plynový krb pro designové rozdělení místnosti s lineárním hořákem Quad,který vytváří vysoké
a široké plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Třístranné prosklení s krásným pohledem do ohně
› Quad Burner – 5 lineárních hořáků

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–12,9 kW
2,2–13,0 kW

Účinnost
90 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 90 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 110 kg
Váha včetně balení: 155 kg
Rozměry skla š–v–h: 1 392 × 423 × 294 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Quad Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby
s prosklením „U“

SUMMUM 140 Room Divider
LED podsvícení hořáků pro špičkový vizuální efekt

LED posvícení
keramických polen

SUMMUM 140 RD je úchvatný plynový krb s novým hořákem NEW Burner 2, který vytváří vysoké a široké plameny, které jsou podsvíceny LED
světlem pro bohatší vizuální efekt. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s
termostatem
› NEW Burner 2
› LED osvětlení hořáku pro podporu vizuálu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–18,0 kW
2,2–19,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY

Váha vložky: 170 kg
Váha včetně balení: 200 kg
Rozměry skla š–v-h: 1 392 x 450 x 294 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek

black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

standardní sklo v ceně

o

Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

antireflexní CV Glass

+

Typ hořáku
NEW Burner 2

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

o

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby
s prosklením „U“

LUCIUS 240 H

NEJDELŠÍ TŘÍSTRANNÁ (V PROVEDENÍ „U“)
PLYNOVÁ VLOŽKA NA ČESKÉM TRHU

LUCIUS 240 H je třístranný plynový krb pro designové rozdělení místnosti s lineárním hořákem Multi, který vytváří vysoké
a široké plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Třístranné prosklení s krásným pohledem do ohně
› Multi Burner – 3 lineární hořáky

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,5–17,6 kW
6,3–19,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 220 kg
Váha včetně balení: 165 kg
Rozměry skla š–v–h: 2 381 × 574 × 330 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Multi Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

SKY S T

SKY F je plynový průhledový krb s krásným prosklením o výšce 83 cm s tenkým rámečkem a vysokými plameny. Plynová krbová
vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou a novým hořákem Real Flame M.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s
termostatem
› Nový hořák REAL FLAME M
› Doporučujeme řízení ProControl
› AR antireflexní sklo ze příplatek

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,5–13,2 kW
2,5–10,4 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 110 kg
Váha včetně balení: 155 kg
Rozměry skla š–v: 728 × 830 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Real Flame M

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

-

antireflexní CV Glass

o

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

PRŮHLEDOVÉ
krby

SKY T M

SKY T M je plynový krb s druhým nejvyšším průhledovým vertikálním prosklením, tenkým rámečkem a vysokými plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s
termostatem
› Nový hořák NEW BURNER 1
› Doporučujeme řízení ProControl
› AR antireflexní sklo ze příplatek

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,5–14,5 kW
2,5–10,4 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 140 kg
Váha včetně balení: 185 kg
Rozměry skla š–v: 724 × 1 230 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
NEW Burner 1

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

+

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

-

antireflexní CV Glass

o

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

PRŮHLEDOVÉ
krby

SKY T

Funkční vzorek
u nás v showroomu.
NEJVYŠŠÍ PRŮHLEDOVÁ PLYNOVÁ VLOŽKA
NA ČESKÉM TRHU

SKY T je fantastický a nejvyšší průhledový krb s jedinečným lineárním hořákem Double, který vytváří vysoké a široké plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Double Burner – 2 plnohodnotné lineární hořáky
› Nejširší plynový krb z produkce Element4
› Hloubka krbu pouhých 41,6 cm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

Typ hořáku
Double Burner

2,7–10,8 kW
2,6–10,3 kW

Účinnost
86 %
B

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 86 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 130 kg
Váha včetně balení: 180 kg
Výška balení: 2 100 mm*
Rozměry skla š–v: 694 × 1 600 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let
* Pozor! Nelze naložit do klasické dodávky typu
Jumper, využijte naší dopravy zdarma přímo až na
Vaši stavbu.

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

PRŮHLEDOVÉ
krby

TENORE 100

TENORE 100 je průhledový plynový krb s oblíbenou šířkou 1 m, s tenkým rámečkem a vysokými plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› Nejprodávanější šířka krbu
› Kouřovod umístěný v levé části krbové vložky

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–13,0 kW
4,3–12,8 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 100 kg
Váha včetně balení: 125 kg
Rozměry skla š–v: 1 015 × 427 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Double Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

PRŮHLEDOVÉ
krby

TENORE 140

TENORE 140 je průhledový plynový krb s tenkým rámečkem, vysokými plameny a bohatým příslušenstvím.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› Nejprodávanější šířka krbu
› Kouřovod umístěný v levé části krbové vložky

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–12,9 kW
2,2–13,3 kW

Účinnost
90 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 90 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 110 kg
Váha včetně balení: 150 kg
Rozměry skla š–v: 1 403 × 423 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Multi Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

PRŮHLEDOVÝ
plynový krb

SUMMUM 140 T
LED podsvícení hořáků pro špičkový vizuální efekt

LED posvícení
keramických polen

SUMMUM 140 T je úchvatný plynový krb s novým hořákem NEW Burner 2, který vytváří vysoké a široké plameny, které jsou podsvíceny LED
světlem pro bohatší vizuální efekt. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s
termostatem
› NEW Burner 2
› LED osvětlení hořáku pro podporu vizuálu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–18,0 kW
2,2–19,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 185 kg
Rozměry skla š–v: 1 403 × 423 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
NEW Burner 2

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

o

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

PRŮHLEDOVÉ
krby

TENORE 240 H

NEJDELŠÍ PRŮHLEDOVÁ PLYNOVÁ VLOŽKA
NA ČESKÉM TRHU

TENORE 240 H je fantastický nejširší krb s jedinečným lineárním hořákem Multi, který vytváří vysoké a široké plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Kouřovod není v ose vložky !
› Multi Burner – 3 lineární hořáky
› Nejširší plynový krb z produkce Element4
› Hloubka krbu pouhých 46 cm
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,5–17,6 kW
6,3–19,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 220 kg
Váha včetně balení: 265 kg
Rozměry skla š–v: 2 381 × 574 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
Multi Burner

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ČTYŘSTRANNÉ
plynové krby

SUMMUM 140 4/S
Celoprosklený plynový krb. Žádné rámy, žádná ocel, jen sklo !

LED posvícení
keramických polen

SUMMUM 140 4/S je úchvatný plynový krb s novým hořákem NEW Burner 2, který vytváří vysoké a široké plameny, které jsou podsvíceny LED světlem
pro bohatší vizuální efekt. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače s
termostatem
› NEW Burner 2
› LED osvětlení hořáku pro podporu vizuálu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–18,0 kW
2,2–19,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 170 kg
Váha včetně balení: 200 kg
Rozměry skla š–v-h: 1 508 x 452 x 302 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
NEW Burner 2

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

o

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

Ledburner©

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY
SAMOSTATNÉ ŘADY CLUB

Chcete mít ve svém interiéru výraznou atmosféru, která dává teplo a vypadá zvlášť stylově
PAK ZVOLTE KRB ZE SÉRIE CLUB ELEMENT 4.
Tento krb s novou technologií Ledburner© nabízí intenzivní zážitek díky nastavitelnému LED
podsvícení hořáku v šesti barvách a má extrémně realistický oheň. Kromě toho ohniště
přináší přesně to správné množství tepla, které potřebujete, protože obraz plamene, teplota
a osvětlení jsou optimálně nastavitelné pomocí ovladače.
Šířky 140 a 240 cm

Vhodné do:
› hotelů
› restaurací
› společenských prostor
› prodejních míst
› prezentačních prostor
› autosalonů
Seznamte se se sérii CLUB ELEMENT4…

ZOBRAZTE „LED“ OHEŇ!
Klasické plynové krby se standardně dodávají s inovativním hořákem Ledburner©. Tento hořák tvoří kombinaci LED
osvětlení a plynového hořáku. LED osvětlení lze měnit až v sedmi odstínech. Tímto způsobem můžete krb plně přizpůsobit
atmosféře, kterou potřebujete v daném okamžiku. Kromě toho krb dodává přesně to správné množství tepla, protože
teplota a LED osvětlení jsou optimálně nastavitelné. Byť má tato řada klasický tepelný výkon, není primárně vyvinuta pro
věrohodnou imitaci hořícího dřeva, ale pro jedinečný a výjimečný design ohně a světla.

Užijte si nejkrásnější design ohně při nízkých plamenech!
Zvolte si vlastní barvu podsvětlení plynového hořáku.
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ÚŽASNÝCH
BAREV

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ANTIREFLEXNÍ
SKLO
Všechny krby Element4
lze na přání vybavit
antireflexním sklem, které
eliminuje odrazy ve skle
a budí dojem otevřeného
topeniště.
Mimo šířky krbů 240 cm.

SPECIÁLNĚ NAVRŽENÝ LINEÁRNÍ HOŘÁK
PRO IDEÁLNÍ SOUHRU TEPLA A LED
OSVĚTLENÍ

Břitový hořák

Kontrolní dvířka pro řídící
jednotku

Dálkové ovládání ve
standardu

MOŽNOSTI DESIGNU VNITŘNÍCH STĚN

Černý matný

Černé sklo

SENSATIONAL CLUB
Hledáte stylový plynový krb světové úrovně?
Úžasný výrobek pro Váš trendový interiér?
Pak zvolte krb ze série Club. Tento krb s novou technologií
LEDburner© poskytuje intenzivní zážitek díky LED podsvět
lení a realistickému ohni. Je to krb pro milovníky designu.
Plynové krby řady Club jsou vybaveny stylovým LED podsví
cením hořáku a jsou v každé místnosti atraktivní.
Nový hořák Ledburner© nabízí jedinečnou kombinaci LED
podsvícení ohně se 6 různými barvami. Tímto způsobem
můžete plně přizpůsobit krb Vaší momentální náladě
a atmosféře, kterou chcete právě v tomto okamžiku. Kromě
toho ohniště přináší přesně to správné množství tepla, pro
tože teplota je optimálně regulovatelné.
Element4 je špičková holandská značka. Pracuje prakticky,
pragmaticky, ale se silným zaměřením na design.
To zaručuje, že krby jsou milovány konstruktéry, architekty
a trendově orientovanými zákazníky.
Krby Element4 mají nejmodernější technické vlastnosti
v celoevropském měřítku.

7 odstínů
LED podsvícení
v kombinaci s průhlednými
kamínky

Chcete provozovat plynový krb Element4 se stávajícím
systémem automatického řízení domu? Je to možné.
Můžete použít náš systém.
Systém může:
› Zapnout a vypnout krb
› Zvyšovat a snižovat výkon
› Ovládat druhý hořák
Instalace je jednoduchá:
› Vypněte krb Element4
› Vezměte kabel a připojte ho do krbu a do vašeho řídícího
systému
› Zbytek zařídí systém automaticky

POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ
ProControl
Chcete ovládat svůj plynový krb z chytrého telefonu
nebo tabletu? To je možné s ProControl systémem.
ProControl je ideální volbou pro dálkové ovládání krbu bez
použití systému domácí automatizace. Vše, co
potřebujete, je Element4 WiFi box. Zbytek je již součástí
Vašeho krbu a v uživatelsky přívětivé aplikaci ProControl,
kterou můžete nainstalovat na svůj smartphone nebo
tablet. Nemůže to být již snadnější!

Domotica
Chcete svůj plynový krb Element4 ovládat stávajícím systé
mem domácí automatizace? Je to možné! Pomocí domácí
automatizace můžete zapnout a vypnout plynový krb,
ovládat výšku plamenetedy výkon a ovládat dvojitý hořák.
Instalace je jednoduchá: připojte kabel domácího automati
zace Element4 k přijímači vašeho plynového krbu a připojte
jej k domácímu automatizačnímu systému.

ROVNÝ
plynový krb

CLUB 140 F / CLUB 240 F

CLUB 140 F a 240 F jsou fantastické široké krby s jedinečným lineárním hořákem LEDburner©, který vytváří vysoké a široké
plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a LED podsvícením hořáku v 6 odstínech.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› LEDburner© – lineární hořák s LED technologií

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
Výkon CLUB 140 F
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:
Výkon CLUB 240 F
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,4–19,0 kW
2,2–16,5 kW

5,8–19,6 kW
6,3–21,2 kW

Účinnost
89 %
A
Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 220 kg
Váha včetně balení: 265 kg
Rozměry skla 140 F š–v: 1 401 × 418 mm
Rozměry skla 240 F š–v: 2 381 × 570 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
LEDburner©
Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku čiré kamínky, LED osvětlení.

POLENA
hnědá

-

bílá

-

KAMÍNKY
kamínky čiré

o

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

roof tile – tenká cihla

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní AR Glass / 140 F

+

antireflexní AR Glass / 240 F

-

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

+

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

PRŮHLEDOVÉ
krby

CLUB 140 T / CLUB 240 T

CLUB 140 T a 240 T jsou fantastické široké krby s jedinečným lineárním hořákem LEDburner©, který vytváří vysoké a široké
plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a LED podsvícením hořáku v 6 odstínech.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› LEDburner© – lineární hořák s LED technologií
› Prosklení levé nebo pravé
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
Výkon CLUB 140 T
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:
Výkon CLUB 240 T
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,4–19,0 kW
2,2–16,5 kW

5,8–19,6 kW
6,3–21,2 kW

Účinnost
89 %
A
Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 105 kg nebo 220 kg
Váha včetně balení: 265 kg
Rozměry skla 140 T: š–v: 1 401 × 418 mm
Rozměry skla 240 T: š–v: 2 381 × 570 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
LEDburner©
Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku čiré kamínky, LED osvětlení.

POLENA
hnědá

-

bílá

-

KAMÍNKY
kamínky čiré

o

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

roof tile – tenká cihla

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní AR Glass / 140 T

+

antireflexní AR Glass / 240 T

-

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

+

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

CLUB 140 C / CLUB 240 C

CLUB 140 C a 240 C jsou fantastické široké krby s jedinečným lineárním hořákem LEDburner©, který vytváří vysoké a široké
plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a LED podsvícením hořáku v 6 odstínech.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› LEDburner© – lineární hořák s LED technologií

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
Výkon CLUB 140 C
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:
Výkon CLUB 240 C
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,4–19,0 kW
2,2–16,5 kW

5,8–19,6 kW
6,3–21,2 kW

Účinnost
89 %
A
Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 105 kg nebo 220 kg
Váha včetně balení: 260 kg
Rozměry skla 140 C š–v–h: 1 401 × 418 × 234 mm
Rozměry skla 240 C š–v–h: 2 381 × 570 × 330 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
LEDburner©
Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku čiré kamínky, LED osvětlení.

POLENA
hnědá

-

bílá

-

KAMÍNKY
kamínky čiré

o

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

roof tile – tenká cihla

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní AR Glass / 140 C

+

antireflexní AR Glass / 240 C

-

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

+

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

CLUB 140 3/S

CLUB 140 3/S je fantastický široký krb s jedinečným lineárním hořákem LEDburner©, který vytváří vysoké a široké plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a LED podsvícením hořáku v 6 odstínech.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› LEDburner© – lineární hořák s LED technologií

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkon CLUB 140 3/S
› Zemní plyn G20:
5,4–19,0 kW
› Propan G31:
2,2–16,5 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 220 kg
Váha včetně balení: 265 kg
Rozměry skla 140 3/S š–v–h: 1 401 × 418 × 234 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
LEDburner©
Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku čiré kamínky, LED osvětlení.

POLENA
hnědá

-

bílá

-

KAMÍNKY
kamínky čiré

o

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

roof tile – tenká cihla

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní AR Glass / 140 3/S

+

antireflexní AR Glass / 240 3/S

-

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

+

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby
s prosklením „U“

CLUB 140 RD / CLUB 240 RD

CLUB 140 RD a 240 RD jsou fantastické široké krby s jedinečným lineárním hořákem LEDburner©, který vytváří vysoké a široké
plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a LED podsvícením hořáku v 6 odstínech.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› LEDburner© – lineární hořák s LED technologií

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
Výkon CLUB 140 RD
› Zemní plyn G20:
5,4–19,0 kW
› Propan G31:
2,2–16,5 kW
Výkon CLUB 240 RD
› Zemní plyn G20:
5,8–19,6 kW
› Propan G31:
6,3–21,2 kW

Účinnost
89 %
A
Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 110 kg nebo 220 kg
Váha včetně balení: 265 kg
Rozměry skla 140 RD š–v–h: 1 401 × 418 × 234 mm
Rozměry skla 240 RD š–v–h: 2 381 × 570 × 330 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Typ hořáku
LEDburner©
Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku čiré kamínky, LED osvětlení.

POLENA
hnědá

-

bílá

-

KAMÍNKY
kamínky čiré

o

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

roof tile – tenká cihla

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní AR Glass / 140 RD

+

antireflexní AR Glass / 240 RD

-

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

+

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

OUTDOOR

Hledáte elegantní venkovní krb, u kterého si můžete kdykoliv
pohodlně posedět?

Pro pohodové okamžiky si vyberte Outdoors Fires od Element4.
Venkovní krby vyrobené v Holandsku, vytvořené pro milovníky designu.
Jste někdo, kdo má rád letní večery a chce je využít co nejdéle. Proto volte stylový venkovní
krb, který nabízí nejen teplo, ale také vypadá skvěle. Venkovní krby Element4 jsou tou správ
nou volbou pro vás.
Tyto stylové venkovní krby vypadají jako běžný plynový krb a jsou navrženy s vášní pro
design, znalost nejnovějších trendů a láskou ke speciálním produktům.
To se odráží ve výsledku: speciální krb, který tvoří rozdíl mezi „normálním venkovním krbem“
a „velkým tvořitelem atmosféry“.
Objevte náš překvapivý sortiment!

HOŘÁKY pro řadu outdoor
Vedle venkovního krbu je vždy uvedeno, který typ hořáku má daný krb. Tyto hořáky se navzájem velmi liší a mají jednu
důležitou podobnost: můžete vychutnat nejkrásnější tvar plamenů i při nízkém výkonu!

Enjoy
the most beautiful fire
at a low setting!
LED HOŘÁK
Díky jedinečné kombinaci LED podsvícení hořáku a ohně
nabízí Ledburner© intenzivní zážitek. S více než 6 různými
nastaveními barev můžete definovat požadovanou atmo
sféru sami.

DVOJITÝ HOŘÁK
Dvojitý hořák zaručuje krásný vizuální zážitek, protože oheň
je rozložen po celém krbu. Kromě toho si můžete snadno
vypnout nebo regulovat jeden hořák a tím změnit tvar pla
mene.

QUAD BURNER
Quad Burner obsahuje pět různých hořáků. Tímto způso
bem můžete nekonečně nastavovat plameny a tepelnou
intenzitu. Díky velkému počtu hořáků je možné vytvářet
teplo v krátkém čase. Současně si můžete vychutnat půso
bivý design plamenů. Potřebujete přepnout na nízký výkon?
Pak jednoduše zmáčněte některé z tlačítek.

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA
ELEMENT4 OUTDOOR
Máte ve Vašem salonku nebo kryté terase k dispozici omezený prostor?
Chcete plynový krb, který je co nejjednodušší z hlediska designu?
Pak je venkovní krb od Element4 tou správnou volbou pro vás. Naše nové venkovní krby umožňují instalaci s hloubkou
krbu již od 25 cm. To je ideální, pokud máte malou terasu kde chcete mít také postavený uzavřený plynový krb. Proto jsme
vybrali z našeho sortimentu ty nejkrásnější a nejoblíbenější krby a upravili jsme je pro možné venkovní použití.
Tyto krby lze umístit do exteriéru pod krytou střechu, přesah střechy nebo pod balkon atd. Upravili jsme venkovní rám
a díly, které tvoří nerezová ocel pro dlouhou životnost a bezpečný provoz. Dále jsme přizpůsobili řídící jednotku, aby
mohla být použita v exteriéru.

VŠECHNY
VENKOVNÍ DÍLY JSOU
Z NEREZOVÉ OCELI
Udělali jsme maxium
pro dlouhou životnost krbu

AUTOMATICKÝ SYSTÉM DOMOTICA
Chcete provozovat plynový krb Element4 se stávajícím systémem automa
tického řízení domu? To je možné. Můžete použít náš systém.
Systém může:
› Zapnout a vypnout krb
› Zvyšovat a snižovat výkon
› Ovládat druhý hořák
Instalace je jednoduchá:
› Vypněte krb Element4
› Vezměte kabel a připojte ho do krbu a do vašeho řídícího systému
› Zbytek zařídí systém automaticky

PŘÍSLUŠENSTVÍ
KERAMICKÁ POLENA A KAMÍNKY

Hnědá keramická
polena

Bílá keramická
polena

Bílé kamínky

Šedé kamínky

Carrara oblázky

Čiré skleněné
kamínky

Možnosti interiérového vybavení plynových krbů série OUTDOOR. Dle jednotlivých typů. Informujte se u svého prodejce
o možné variantě pro zvolený typ venkovního krbu.

ANTIREFLEXNÍ SKLO
AR Glass
Všechny krby Element4 lze
na přání vybavit antireflexním
sklem, které eliminuje odrazy ve
skle a budí dojem otevřeného
topeniště. Vždy používejte
originální čistič skel!
Mimo šířku krbů 240 cm.

Kontrolní dvířka pro
řídící jednotku

Dálkové ovládání ve
standardu

VYBAVENÍ VNITŘNÍCH STĚN KRBŮ

Antracit – matný antracit
Standardní vybavení

Black glass – černé
skleněné panely

Roof tile – rustikální cihla

ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
Chcete nainstalovat plynový krb tam, kde není možné použít klasický komín?
Nevadí, použijte odtahový ventilátor. Pomocí ventilátoru můžete vybudovat
vývod spalin až 36 metrů od krbu (informujte se u prodejce o možné délce pro
jednotlivé krby). Komín můžete vést v podlaze, ve stěnách, ve stropech. Systém
pracuje zcela automaticky. Reguluje přísun vzduchu
a otáčky ventilátoru, díky této automatické funkci pracuje krb hospodárně a
efektivně. Metr od krbové vložky se větví odtah na dvě samostatná vedení. Na
odvod spalin, kde použijte vždy izolovaný jednoplášťový komín o průměru 100
mm. A na druhé potrubí, kterým přivádíte jen vzduch pro hoření. Tato dvě
vedení můžete umístit dle potřeby. Odtahové ventilátory jsou umístěny vždy v
interiéru (technická místnost, podkroví atd.). Odtahové ventilátory nejsou
určeny pro umístění v exteriéru. Od ventilátoru vytvoříte vyústění přes střechu,
nebo přes zeď už jen dodatečně izolovaným potrubím.

Cast iron – ocelové lamely

ROVNÝ
plynový krb

MODORE 75 H O
OUTDOOR

MODORE 75 H O je venkovní plynový krb s téměř čtvercovým prosklením, tenkým rámečkem a vysokými plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Modore 70 s vysokým sklem
› Doporučujeme řízení ProControl
› Pro venkovní použití

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

Typ hořáku
Double Burner

3,6–10,8 kW
3,6–10,7 kW

Účinnost
89 %

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 168 kg
Rozměry skla š–v: 716 × 651 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let
Podmínka
› Krb musí být umístěný pod střechou
› Krb není určený pro přímý kontakt s vodou

POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

+

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

-

Antireflexní AR Glass

-

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, polena v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

MODORE 140 O
OUTDOOR

MODORE 140 O je venkovní plynový krb s neuvěřitelně velkým prosklením, s tenkým rámečkem a vysokými plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› Pro venkovní použití

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

Typ hořáku
Quad Burner

2,2–12,9 kW
2,2–13,3 kW

Účinnost
90 %

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 105 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Rozměry skla š–v: 1 401 × 418 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let
Podmínka
› Krb musí být umístěný pod střechou
› Krb není určený pro přímý kontakt s vodou

POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

Antireflexní AR Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

CLUB 140 O
OUTDOOR

CLUB 140 O je venkovní plynový krb z řady CLUB s LED podsvícením plynového hořáku v 7 odstínech, širokým prosklením
s tenkým rámečkem a vysokými plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› Pro venkovní použití
› Dodáváno pouze se skleněnými čirými kamínky

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

Typ hořáku
LEDburner©

5,4–19,0 kW
2,2–16,5 kW

Účinnost
89 %

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 105 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Rozměry skla š–v: 1 401 × 418 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let
Podmínka
› Krb musí být umístěný pod střechou
› Krb není určený pro přímý kontakt s vodou

POLENA
hnědá

-

bílá

-

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

-

bílé kameny

-

šedé kameny

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

Antireflexní AR Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

o

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, skleněné čiré kamínky v ceně krbové vložky.

ROVNÝ
plynový krb

SKY O
OUTDOOR

SKY O je venkovní plynový krb s nejvyšším prosklením v produkci Element4, s tenkým rámečkem a vysokými plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› Pro venkovní použití

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

Typ hořáku
Double Burner

2,7–10,8 kW
2,6–10,3 kW

Účinnost
86 %

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 130 kg
Váha včetně balení: 180 kg
Rozměry skla š–v: 724 × 1 600 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let
Podmínka
› Krb musí být umístěný pod střechou
› Krb není určený pro přímý kontakt s vodou

POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

Antireflexní AR Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

PRŮHLEDOVÉ
krby

SKY T O
OUTDOOR

SKY T O je venkovní plynový krb s nejvyšším průhledovým prosklením v produkci Element4, s tenkým rámečkem a vysokými
plameny. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s moderní řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Doporučujeme řízení ProControl
› Pro venkovní použití

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230 V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5 V AA / lze použít adaptér
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

Typ hořáku
Double Burner

2,7–10,8 kW
2,6–10,3 kW

Účinnost
86 %

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Připojovací díl na komín: za příplatek, nutné příslušenství
Váha vložky: 130 kg
Váha včetně balení: 180 kg
Rozměry skla š–v: 724 × 1 600 mm
Dálkové ovládání: ano, standard RCE
ProControl systém: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let
Podmínka
› Krb musí být umístěný pod střechou
› Krb není určený pro přímý kontakt s vodou

POLENA
hnědá

o

bílá

o

KAMÍNKY
oblázky Carrara bílé

o

bílé kameny

o

šedé kameny

o

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
black steel – černý plech

o

black glass – černé sklo

+

rustic brick – tenká cihla

-

cast iron – ocelové lamely

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

Antireflexní AR Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
jednobarevné

-

barevné – měnitelné

-

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, vybavení hořáku (kamínky nebo polena dle nabídky) v ceně krbové vložky.

ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY
Nová dimenze v zobrazování ohně

KLASICKÉ ELEKTRICKÉ KRBY
Elektrické krby Element4 jsou moderní krby určené k zabudování s realistickým zobrazením
plamenů, které jsou vybaveny nejmodernější technologií LED osvětlení pro špičkovou
vizualizaci.
Jednoduchost těchto elektrických krbů umožňuje absolutní svobodu tvořit individuální krby,
protože tyto krby Vám umožní použít fantazii bez omezení. Elektrické krby Element4 mohou
být instalovány kdekoliv.
Element4 vyrábí krby v šířkách od 500 mm do 1 800 mm v typech prosklení rovné, rohové a
třístranné.
Elektrické krby Element4 mají standardně antireflexní sklo a velmi realistická polena.
Elektrické krby lze ovládat i pomocí nejnovějších aplikací pomocí technologie bluetooth.
Seznamte se s různými typy špičkových elektrických krbů…
NOVÝ TREND V SEGMENTU KRBŮ BEZ KOMÍNU
Instalace vhodá do sádrokartónu, dřevěných stěn, skla... Elektrické krby jsou svojí vizualizací
zcela novým trendem.

NOVÝ ELEKTRICKÝ CLUB
SAMOSTATNÁ ŘADA ELEKTRICKÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK ŘADY CLUB
Element4 předsatvil ucelenou řadu elektrických krbů ze série Club s LED podsvícením
INFRA PANELY
Dále můžete očekávat doplnění elektrických krbů o infra panely a dopřát si plnohodnotný
topný výkon

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Keramická polena hnědá

Keramická polena bílá

JEDODUCHÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ
SMARTPHONU NEBO TABLETU
Všechny elektrické krby
značky Element4 lze obslu
hovat pomocí smartphonu
nebo tabletu. S pomocí
uživatelsky přívětivé aplikaci
můžete plně přizpůsobit
obraz plamene podle
přání. Tímto způsobem
také určíte spotřebu krbu.
A pokud se vám to líbí, dál
kově zapněte vestavěný ventilátor, abyste mohli okamžitě
vychutnat příjemné teplo ve svém pokoji.

ANTIREFLEXNÍ SKLO
Všechny elektrické krby Element4 jsou vybaveny antire
flexním sklem, které eliminuje odrazy ve skle a budí dojem
otevřeného topeniště.

ULTRA HD LED TECHNOLOGIE
Krb má standardně technologii Ultra HD LED. To vytváří
hluboký a bohatý obraz plamene a díky jedinečné reflexní
síle vytváří efekt horkého popelu v loži hořáku.
LED diody mají životnost 50 000 hodin a obraz plamene je
plně nastavitelný pomocí smartphonu nebo tabletu.
V kombinaci se speciálním antireflexním sklem, které je
dodáváno již ve standardu a jedinečným blikajícím účinkem
plamene je vytvořen pohyblivý a realistický obraz ohně.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE
Do zadní dvojité skleněné desky krbu jsou umístěny umělé
plameny, které jsou nepravidelně osvětlovány díky LED pro
jekci a vestavěný ventilátor rozpohybuje tyto plameny.
Proto je zaručené náhodné kmitání plamenů a vyhnete
se tak stereotypnímu blikání. Opravdu unikátní a jedinečný
patentovaný systém Element4.
Elektrické krby netvoří náhradu za klasický či plynový krb.
Svojí vizualizací jsou rozeznatelné a identifikovatelné od
klasického krbu. Tvoří však špičkovou alternativu tam, kde
požadujete design, moderní pojetí ohně a nemáte komín.
Elektrický krb umístíte všude tam, kde upřednostníte design
a moderní pojetí ohně.

HETVOOR
DISTRIBUTION
Přímý dovozce značky
Element4 do České
republiky a na
Slovensko

Hledáte elektrický krb s realistickým plamenem a stylovým designem? Pak zvolte krb Element4. Absolutní inovace ve světě
elektrických krbů, které jsou určeny zejména pro zkušené spotřebitele, jako jste Vy. Oheň, který s Vámi hovoří. Jste někdo,
kdo se rád dívá dopředu? Kdo činí vědomé rozhodnutí s ohledem na budoucnost, ale současně je rozhodný, pokud jde
o design a moderní technologie? Pak elektrický krb Element4 je pro Vás.
Naše elektrické krby se vyznačují krásným ohněm, vestavěným vytápěním, různými možnostmi instalace a téměř nevidi
telnou skleněnou deskou.
V kombinaci s nejnovější technologií LED a pohodlným ovládáním prostřednictvím aplikace, je tento jedinečný krb absolutní
inovací ve světě elektrických krbů. Podobný na současném trhu nenajdete.

MODORE 180 E

ROVNÉ ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY
Nová dimenze v zobrazování ohně
Charakteristika
› Elektrická krbová vložka s rovným prosklením
› Keramická polena v ceně krbu
› Antireflexní sklo v ceně krbu
› Možnost stmívání osvětlení krbu pro pohodovou
atmosféru
› Ovládání pomocí Vašeho smartphonu po stažení
aplikace
› Termostat

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění, obestavění, do nábytku, do
sádrokartónu, do skla

Výkony
› Výkon řady MODORE: 1–2 kW

Komín: není nutný

Rozměr skla
› MODORE 50 E š–v:
495 × 340 mm
› MODORE 80H E š–v: 853 × 600 mm
› MODORE 100 E š–v: 1 000 × 350 mm
› MODORE 150 E š–v: 1 506 × 350 mm
› MODORE 180 E š–v: 1 752 × 400 mm

Hlavní výhodou je studený provoz
Lze zapnout zabudovaný ventilátor pro rychlé
proudění teplého vzduchu

Antireflexní sklo ve standardu

Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Keramická polena hnědá nebo bílá

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku s antireflexním sklem, keramická polena hnědá nebo bílá, aplikaci pro ovládání krbu prostřednictvím bluetooth, připojovací kabel

MODORE 50 E

MODORE 80H E

ROVNÉ ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY
Nová dimenze v zobrazování ohně

MODORE 100 E

Funkční vzorek
u nás v showroomu.

MODORE 150 E

MODORE 180 E

MODORE 50 E

S rohovým krbem vytváříte ve svém pokoji maximální atmosféru. Tento typ krbu nabízí
široký pohled na šumivé plameny a díky extra skleněné tabuli vytváří ještě více atmosféry
a zážitku. Element4 nabízí výběr různých velikostí, možností instalace a možností obezdění
či jiné instalace. Díky tomu vždy najdete elektrický rohový krb, který odpovídá vaší montážní
situaci a interiéru.

BIDORE 100 E

ROHOVÉ ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY
Nová dimenze v zobrazování ohně
Charakteristika
› Elektrická krbová vložka s rovným prosklením
› Keramická polena v ceně krbu
› Antireflexní sklo v ceně krbu
› Možnost stmívání osvětlení krbu pro pohodovou
atmosféru
› Ovládání pomocí Vašeho smartphonu po stažení
aplikace
› Termostat

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění, obestavění, do nábytku, do
sádrokartónu, do skla

Výkony
› Výkon řady BIDORE: 1–2 kW

Komín: není nutný

Rozměr skla
› BIDORE 50 E š–v:
492 × 340 × 240 mm
› BIDORE 80H E š–v: 840 × 600 × 240 mm
› BIDORE 100 E š–v: 1 000 × 350 × 240 mm
› BIDORE 150 E š–v: 1 506 × 350 × 240 mm
› BIDORE 180 E š–v: 1 752 × 400 × 240 mm

Hlavní výhodou je studený provoz
Lze zapnout zabudovaný ventilátor pro rychlé
proudění teplého vzduchu

Antireflexní sklo ve standardu

Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Keramická polena hnědá nebo bílá

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku s antireflexním sklem, keramická polena hnědá nebo bílá, aplikaci pro ovládání krbu prostřednictvím bluetooth, připojovací kabel

BIDORE 50 E

BIDORE 80H E

ROHOVÉ ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY
Nová dimenze v zobrazování ohně

BIDORE 100 E

BIDORE 150 E

BIDORE 180 E

TRISORE 100 E

TŘÍSTRANNÉ ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY
Nová dimenze v zobrazování ohně
Charakteristika
› Elektrická krbová vložka s rovným prosklením
› Keramická polena v ceně krbu
› Antireflexní sklo v ceně krbu
› Možnost stmívání osvětlení krbu pro pohodovou
atmosféru
› Ovládání pomocí Vašeho smartphonu po stažení
aplikace
› Termostat

Hlavní parametry
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umístění: k obezdění, obestavění, do nábytku, do
sádrokartónu, do skla

Výkony
› Výkon řady TRISORE: 1–2 kW

Komín: není nutný

Rozměr skla
› TRISORE 50 E š–v:
492 × 340 × 240 mm
› TRISORE 80H E š–v: 840 × 600 × 240 mm
› TRISORE 100 E š–v: 1 000 × 350 × 240 mm
› TRISORE 150 E š–v: 1 506 × 350 × 240 mm
› TRISORE 180 E š–v: 1 752 × 400 × 240 mm

Hlavní výhodou je studený provoz
Lze zapnout zabudovaný ventilátor pro rychlé
proudění teplého vzduchu

Antireflexní sklo ve standardu

Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Keramická polena hnědá nebo bílá

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku s antireflexním sklem, keramická polena hnědá nebo bílá, aplikaci pro ovládání krbu prostřednictvím bluetooth, připojovací kabel

TRISORE 50 E

TRISORE 80H E

TŘÍSTRANNÉ ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY
Nová dimenze v zobrazování ohně

TRISORE 100 E

TRISORE 150 E

TRISORE 180 E

TRISORE 80 H E

ELEKTRICKÉ KRBY ŘADY CLUB
Hledáte elektrický krb s realistickým plamenem a moderním designem?

POTOM SI VYBERTE VÝHODY ELEMENT4

CLUB 80H 3S E

7

Nádherné zbarvení plamenů
ÚŽASNÝCH
BAREV

Elementrické krby Element4 řady CLUB lze podbarvit LED osvětlením jednotlivými
barvami, nebo si můžete zvolit v aplikaci míchání jednotlivých barev. Společně s
jedinečnou technologií získáte moderní plameny

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ANTIREFLEXNÍ SKLO
Všechny elektrické krby Element4
jsou ve standardu vybaveny
antireflexním sklem
ŘÍZENÍ POMOCÍ SMARTPHONU
Elelektrické krby Element4 nemají
dálkové ovládání, protože je řídíte
pohodlně smartphonem.

ELEKTRICKÉ KRBY ŘADY CLUB

CLUB 100 T E
elektrický krb řady Club
průhledové prosklení

CLUB 150 3/S E
elektrický krb řady Club
třístranné prosklení

CLUB 100 3S E
elektrický krb řady Club
třístranné prosklení

ecosmar
Fire

TM

Luxusní bio krby z Lucemburku
Maximální ﬂexibilita designu
Výrobce luxusních a jedinečných bio krbů s důrazem na zpracování, použité materiály a ekologii.
Nebaví Vás hobby bio krby a produkce z východu a požadujete pro Váš interiér a exteriér opravdu
kvalitní a luxusní bio krb? Potom volte Eco smart ﬁre z Lucemburku. Firmu, která získala řadu
ocenění a certiﬁkátu na své špičkové a jedinečné krby.

Filozoﬁe
Vzhledem k tomu, že bioethanol je čisté spalování, modely EcoSmart Fire nepotřebují komín ani
nevytváří kouř, nepotřebují elektrické připojení - nabízejí maximální jednoduchost a ﬂexibilitu
designu. Ať už vytváříte vlastní krbovou fantazii, obnovujete stávající krb nebo hledáte řešení,
máme k dispozici etanolový krb, který vyhovuje vašim potřebám. Kolekce EcoSmart Fire s etanolovými
krby je neuvěřitelně univerzální a poskytuje absolutní ﬂexibilitu při vytváření přesně toho, co chcete,
bez jakýchkoli potíží nebo omezení.
Od ručně vytvořených volně stojících kusů krbového nábytku, po rošty pro tradiční přestavbu
krbu, přes vložky do ohniště pro vestavěné vlastní návrhy a sady hořáků pro zakázková řešení
EcoSmart Fire nabízí kompletní sbírku všestranných a oceněných krbových řešení, která
poskytují otevřený plamen neuvěřitelně snadno..........
bez ohledu na nastavení, ve stejnou dobu jako dobré řešení pro životní prostředí.

Produkty
hořáky
bio krby
plynové vázy
plynové stoly
designérské výrobky
zakázkové výrobky

Nejširší nabídka na trhu
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ecosmar
Fire

TM

Luxusní bio krby
interiér / exteriér

hořáky
bio krby a vložky

plynové vázy
plynové stoly
designérské výrobky
příslušenství

ecosmar
Fire

TM

INSPIRACE

Inspirující nápady pro řešení ohně z ethanolu
Vám pomohou dosáhnout vaší vize.

Spalování bio ethanolu vytváří krásný
živý tančící plamen, který je fascinující.

Nejlepší plamen
Spalování bioethanolového paliva vytváří krásný
oranžový plamen, který je jednoduše fascinující.
Čisté hoření
žádný komín, žádný kouř, žádné saze, žádný popel.

LUXUSNÍ

Žádný zápach
Speciálně vytvořený pro použití
etanolu - vaše pohodlí je na prvním místě.
Nejdelší doba hoření
Testováno na mnoha vzorcích, aby se zajistilo,
že hoří nejdéle.
Extra osobní dodání
Pohodlí efektivní dodávky k vašim dveřím.

Hořáky na ethanol
jádro našich krbů nabízí maximální konstrukční ﬂexibilitu.

Speciální uzávěr plniče
Naše lahve jsou vybaveny pojistkou proti vznícení,
díky čemuž je nejbezpečnější na trhu.

Zakřivené krby
jedinečně zakřivený tvar komory, který
chytře vylepšuje tradiční krb.
Flex krby
krby řady Flex Fireplace zajišťují, že váš další komerční
projekt nebo rekonstrukce bytu oživíte podmanivým ohněm.
Krbové vázy
k dispozici v různých tvarech, velikostech
a provedeních, máte jistotu, že si kolem našich krbů
vytvoříte krásné vzpomínky.
Krbové stoly
naše víceúčelové bio stoly
poskytují více než oheň, ale zpříjemňují zábavu.
Designové krby
volně stojící, přenosné kusy krbového nábytku.
Díly a příslušenství
speciálně konstruované pro zvýšení
bezpečnosti krbů na bioethanol.
Doporučeno pro veřejné prostory i rezidence s dětmi.

KRBY
PRO
NÁROČNÉ

ecosmar
Fire

TM

ecosmar
Fire

TM

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY
ITALKERO je společnost se sídlem v italské Modeně, je výrobcem průmyslových topidel
a domácích ohřívačů a krbů. Historie firmy sahá až do 70. let minulého století. Společnost
Italkero se rychle rozrostla a za krátkou dobu se stala lídrem ve výrobě jednotlivých plyno
vých ohřívačů, které se vyznačují flexibilitou instalace, hospodárností a kvalitou. Italkero je
největší producent plynových krbů a hořáku v Itálii. Proto můžete očekávat kvalitu, servis
a dobré obchodní zázemí.
Hlavní krédo je – kvalita, bezpečnost, nízká spotřeba a úcta k životnímu prostředí spojená
s moderním a inovativním designem. Italkero poskytuje tři ucelené soubory výrobků.
Italkero Casa: široká nabídka plynových ohřívačů
Italkero Industrial: vytápění pro všechny průmyslové odvětví
Stil Novo: stylové moderní krby a luxusní venkovní nábytek
Výhodou u většiny plynových krbových vložek Italkero je dvojitý plášť s možností rozvodu
horkého vzduchu do dalších místností a typ modelů Q, kde je krbová vložka dodaná v zazdí
vacím rámu, do kterého vsadíte z čela jen Fermacell desku Firepanel A1 a krb je hotový. Zde
je také možnost vložit do vzniklého prostoru efektní LED osvětlení.

PLYNOVÉ KRBY A KAMNA
Design rovných krbových vložek se dělí na níže uvedené typy. Většina produktů je doplněna o varianty Q a C, které Vám
usnadní montáž a vytvoří jedinečný italský design.

Design typ

STANDARD
› bez rámu

Design typ

Q
S ocelovým vestavným rámem pro
vsazení čelní fermacellové desky Fire
panel A1. Možnost doplnit o příplat
kové LED vnitřní osvětlení na dálkové
ovládání.
› Bez přívodní a výdechové mřížky

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
VARIANTA

Design typ

C
Vložka dodávána s vnějším ocelovým
portálem pro originální design.
Opticky výrazně zvětšuje krb.

ROVNÉ PLYNOVÉ KRBY
PORTOFINO 50
Rovná plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 1,7– 3,95 kW
Výkon propan: 1,2– 2,9 kW
Účinnost: 72,6 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 398 × 386,5 mm
Průměr komínu: 100/150 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena
hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varinata C – ano

ROMA 50 VERTICAL
Rovná plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 3,3–8,3 kW
Výkon propan: 2,6–6,4 kW
Účinnost: 77,3 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 398 × 986,5 mm
Průměr komínu: 100/150 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena
hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varinata C – ano

ROVNÉ PLYNOVÉ KRBY
MIROR FLAME
Rovná plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 2,5–6,2 kW
Výkon propan: 1,8–4,5 kW
Účinnost: 72,6 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 260 × 1 160 mm
Průměr komínu: 100/150 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Funkční vzorek
u nás v showroomu.

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varinata C – ne

ROVNÉ PLYNOVÉ KRBY
FIRENZE 70
Rovná plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 3,0–7,0 kW
Výkon propan: 2,4–5,6 kW
Účinnost: 79,4 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 664 × 418 mm
Průměr komínu: 100/150 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varinata C – ano

typ Q

VENEZIA 90
Rovná plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 2,5–7,0 kW
Výkon propan: 1,9–5,4 kW
Účinnost: 77,3 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 799 × 320 mm
Průměr komínu: 100/150 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena
hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varinata C – ano

ROVNÉ PLYNOVÉ KRBY
VENEZIA 130
Rovná plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 4,0–10,0 kW
Výkon propan: 2,9–7,3 kW
Účinnost: 73,4 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 1 332 × 320 mm
Průměr komínu: 130/200 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varinata C – ano

VENEZIA 200
Rovná plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 7,0–13,0 kW
Výkon propan: 5,3–9,8 kW
Účinnost: 75,0 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 1 919 × 380 mm
Průměr komínu: 130/200 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena
hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varinata C – ano

ROHOVÉ PLYNOVÉ KRBY
VENEZIA 90L CORNER / VENEZIA 90R CORNER
Rohová plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 2,5–7,0 kW
Výkon propan: 1,9–5,4 kW
Účinnost: 70,7 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 808,5 × 322 × 307,5 mm
Průměr komínu: 130/200 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ne
Varinata C – ne

VENEZIA 130L CORNER / VENEZIA 130R CORNER
Rohová plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 4,0–10,0 kW
Výkon propan: 2,9–7,3 kW
Účinnost: 80,4 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 1 341,5 × 322 × 307,5mm
Průměr komínu: 130/200 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena
hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ne
Varinata C – ne

TŘÍSTRANNÉ PLYNOVÉ KRBY
VENEZIA 90F
Třístranná plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 2,5–7,0 kW
Výkon propan: 1,9–5,4 kW
Účinnost: 70,7 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 831 × 322 × 307 mm
Průměr komínu: 130/200 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ne
Varinata C – ne

VENEZIA 130F
Třístranná plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 4,0–10,0 kW
Výkon propan: 2,9–7,3 kW
Účinnost: 80,4 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 1 365 × 322 × 307 mm
Průměr komínu: 130/200 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena
hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ne
Varinata C – ne

TŘÍSTRANNÉ PLYNOVÉ KRBY – „U“
VENEZIA 90P
Třístranná plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 2,5–7,0 kW
Výkon propan: 1,9–5,4 kW
Účinnost: 70,7 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 840 × 322 × 325 mm
Průměr komínu: 130/200 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ne
Varinata C – ne

VENEZIA 130P
Třístranná plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 4,0–10,0 kW
Výkon propan: 2,9–7,3 kW
Účinnost: 80,4 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 1 360 × 322 × 325 mm
Průměr komínu: 130/200 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena
hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ne
Varinata C – ne

PRŮHLEDOVÉ PLYNOVÉ KRBY
PORTOFINO 50 TUNNEL
Průhledová plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 1,7–3,95 kW
Výkon propan: 1,2–2,9 kW
Účinnost: 72,6 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 664 × 418 mm
Průměr komínu: 100/150 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varinata C – ano

ROMA 50 TUNNEL
Průhledová plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 3,3–8,3 kW
Výkon propan: 2,6–6,4 kW
Účinnost: 77,3 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 398 × 986,5 mm
Průměr komínu: 100/150 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena
hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varinata C – ano

PRŮHLEDOVÉ PLYNOVÉ KRBY
FIRENZE 70 TUNNEL
Průhledová plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 3,0–7,0 kW
Výkon propan: 2,4–5,6 kW
Účinnost: 79,4 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 664 × 418 mm
Průměr komínu: 100/150 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varinata C – ano

VENEZIA 90 TUNNEL
Průhledová plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 2,5–7,0 kW
Výkon propan: 1,9–5,4 kW
Účinnost: 77,3 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 799 × 320 mm
Průměr komínu: 100/150 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena
hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varinata C – ano

PRŮHLEDOVÉ PLYNOVÉ KRBY
VENEZIA 130 TUNNEL
Průhledová plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 4,0–10,0 kW
Výkon propan: 2,9–7,3 kW
Účinnost: 73,4 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 1 332 × 320 mm
Průměr komínu: 130/200 mm
Min.vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena
hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varinata C – ano

VENEZIA 200 TUNNEL
Průhledová plynová krbová vložka s jednoduchou instalací „plug and play“.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 7,0–13,0 kW
Výkon propan: 5,3–9,8 kW
Účinnost: 75,0 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Napájení: 1,5 V AA
Rozměr skla: 1 919 × 380 mm
Průměr komínu: 130/200 mm
Min. vertikální výška komínu: 1,0 m

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena
hnědá
› Keramické kamínky bílé
Varianta Q – ano
Varianta C – ano

TORINO
MILANO
Plynové krbové vložky v zazdívacím rámu a skleněnou fasádou

TORINO
MILANO
VENEZIA
Volně stojící plynová krbová kamna

FOCUS
Plynové hořáky do otveřených krbů

PLYNOVÉ KRBY ROVNÉ A PRŮHLEDOVÉ
Se zazdívacím rámem a skleněnými panely

TORINO 70 / TORINO 70 TUNNEL

Rovné a průhledové plynové krbové
vložky se zazdívacím rámem pro
desky Fermacell nebo se skleněnou
fasádou.
Jednoduchá montáž kompletní
konstrukce plynové krbové vložky.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 3,0–7,0 kW
Výkon propan: 2,3–6,2 kW
Účinnost: 88,6 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Ovladač: 1,5 V AA
Rozměr skla: 622 × 417,6 mm
Průměr komínu: 80/125 mm
Délka odkouření
bez ventilátoru: až 20 m
Vestavěný ventilátor pro rozvod
horkého vzduchu
El. přípojka 230 V: nutná
Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Kamínky
› LED osvětlení
› Skleněné tabule bílé nebo černé
› Programovatelný termostat
› WiFi modul

PLYNOVÉ KRBY ROVNÉ A PRŮHLEDOVÉ
Se zazdívacím rámem a skleněnými panely

MILANO 80 / MILANO 80 TUNNEL

Rovné a průhledové plynové krbové
vložky se zazdívacím rámem pro
desky Fermacell nebo se skleněnou
fasádou.
Jednoduchá montáž kompletní
konstrukce plynové krbové vložky.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 4,3–5,6 kW
Výkon propan: 3,7–4,9 kW
Účinnost: 89,2 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Ovladač: 1,5 V AA
Rozměr skla: 836 × 318,5 mm
Průměr komínu: 80/125 mm
Délka odkouření
bez ventilátoru: až 20 m
Vestavěný ventilátor pro rozvod
horkého vzduchu
El. přípojka 230 V: nutná
Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Kamínky
› LED osvětlení
› Skleněné tabule bílé nebo černé
› Fermacell Firepanel A1
› Programovatelný termostat
› WiFi modul
Rovné prosklení
Výkres pro průhledové
prosklení u dovozce

PLYNOVÉ KRBY ROVNÉ A PRŮHLEDOVÉ
Se zazdívacím rámem a skleněnými panely

MILANO 130 / MILANO 130 TUNNEL

Rovné a průhledové plynové krbové
vložky se zazdívacím rámem pro
desky Fermacell nebo se skleněnou
fasádou.
Jednoduchá montáž kompletní
konstrukce plynové krbové vložky.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 7,0–9,0 kW
Výkon propan: 6,1–8,14 kW
Účinnost: 90,0 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Ovladač: 1,5 V AA
Rozměr skla: 1 369 × 318 mm
Průměr komínu: 80/125 mm
Délka odkouření
bez ventilátoru: až 20 m
Vestavěný ventilátor pro rozvod
horkého vzduchu
El. přípojka 230 V: nutná
Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Kamínky
› LED osvětlení
› Skleněné tabule bílé nebo černé
› Fermacell Firepanel A1
› Programovatelný termostat
› WiFi modul

PLYNOVÁ DESIGNOVÁ KAMNA
Skleněné čelní desky, ocelový plášť v barvách bílá nebo černá

TORINO 70i
volně stojící / průhledové prosklení

TORINO 70p
boční usazení / průhledové prosklení

TORINO 70w
usazení ke stěně / rovné prosklení

TORINO – stěnové

Rovná a průhledová plynová kamna
se skleněnou fasádou a ocelovým
pláštěm. Špičkový italský design,
kvalita zpracování.
Jednoduchá montáž, pohodlné
ovládání.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 3,0–7,0 kW
Výkon propan: 2,3–6,2 kW
Účinnost: 88,6 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Ovladač: 1,5 V AA
Rozměr skla: 622 × 417,6 mm
Průměr komínu: 80/125 mm
El. přípojka 230 V: nutná
Viditelné sklo: 640 × 445 mm
Celkový rozměr š/v/h:
1 037 × 1 245 × 450 mm

Výhodné umístění díky studenému plášti

Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Kamínky
› Programovatelný termostat

TORINO – volně stojící

TORINO – boční usazení

PLYNOVÁ DESIGNOVÁ KAMNA
Skleněné čelní desky, ocelový plášť v barvách bílá nebo černá

MILANO 80i
volně stojící / průhledové prosklení

MILANO 80p
boční usazení / průhledové prosklení

MILANO 80w
usazení ke stěně / rovné prosklení

MILANO – stěnové

MILANO 130i
volně stojící / průhledové prosklení

MILANO 130p
boční usazení / průhledové prosklení

MILANO 130w
usazení ke stěně / rovné prosklení

Rovná a průhledová plynová kamna
se skleněnou fasádou a ocelovým
pláštěm. Špičkový italský design,
kvalita zpracování.
Jednoduchá montáž, pohodlné
ovládání.
Hlavní parametry Milano 80
Výkon zemní plyn: 4,3–5,6 kW
Výkon propan: 3,7–5,0 kW
Účinnost: 89,2 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Ovladač: 1,5 V AA
Rozměr skla: 767 × 285 mm
Průměr komínu: 80/125 mm
El. přípojka 230 V: nutná
Celkový rozměr š/v/h:
1 479 × 820 × 370 mm

Výhodné umístění díky studenému plášti

Hlavní parametry Milano 130
Výkon zemní plyn: 6,1–8,14 kW
Výkon propan: 3,7–5,0 kW
Účinnost: 90,0 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Ovladač: 1,5 V AA
Rozměr skla: 1 300 × 285 mm
Průměr komínu: 80/125 mm
El. přípojka 230 V: nutná
Celkový rozměr š/v/h:
2 012 × 820 × 370 mm
Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Kamínky
› Programovatelný termostat

MILANO – volně stojící

MILANO – volně stojící

PLYNOVÁ DESIGNOVÁ KAMNA
Skleněné čelní desky, ocelový plášť v barvách bílá nebo černá
Kompletní design v barvě rez, celo ocelový plášť

VENEZIA 90i Furniture
volně stojící / průhledové prosklení

VENEZIA 90p Furniture
boční usazení / průhledové prosklení

VENEZIA 90w Furniture
usazení ke stěně / rovné prosklení

Rovná a průhledová plynová kamna
skleněnou fasádou a ocelovým pláš
těm. Špičkový italský design, kvalita
zpracování.
Jednoduchá montáž, pohodlné
ovládání.
Hlavní parametry
Výkon zemní plyn: 2,5–7,0 kW
Výkon propan: 1,9–5,4 kW
Účinnost: 77,3 %
Připojení plynu: 3/8“
Řídící jednotka: Mertik
Ovladač: 1,5 V AA
Rozměr skla: 790 × 300 mm
Průměr komínu: 100/150 mm
Příslušenství za příplatek
› Keramická polena hnědá
› Kamínky
› Programovatelný termostat

Výhodné umístění díky studenému plášti

ITALKERO
MIROR FLAME
plynový krb

Plynové krbové hořáky do otevřených kbů
Plynová topidla a zářiče
Příslušenství

PLYNOVÉ KRBOVÉ HOŘÁKY
Pro otevřené krby

FOCUS
› Pro venkovní i vnitřní použití
› Do nových i původních krbů
› Včetně dálkového ovládání Mertik
Příslušenství za příplatek
› Keramická polena
› Keramické kamínky

FOCUS 90

Focus 40
Výkon: 8,3 kW
Rozměry š/d/v: 296 × 373 × 140 mm

Focus 130
Výkon: 12 kW
Rozměry š/d/v: 296 × 1 307 × 140 mm

Focus 60
Výkon: 10 kW
Rozměry š/d/v: 296 × 506 × 140 mm

Focus 80
Výkon: 10 kW
Rozměry š/d/v: 296 × 774 × 140 mm

Focus 180
Výkon: 15 kW
Rozměry š/d/v: 296 × 1 857 × 140 mm

FOCUS 130

VENKOVNÍ PLYNOVÉ HOŘÁKY
Designové hořáky a zářiče

FALÓ EVO

Průmyslovým
patentem
chráněný design

Dekorativní venkovní krb – plynový
na LPG nebo zemní plyn, manuální
nebo elektronické zapalování.
Hlavní parametry
Výkon: 12 kW
Váha: 27 kg
Celková váha: 40,5 kg
Materiál ve standardu: hliník
s ochranou proti korozi
Další parametry
› Elegantní a funkční design vysoký
218 cm
› Instalace je jednoduchá a rychlá
› Skvělá volba příslušenství
› Dostupné návody k obsluze
› Chráněný design
› Další design rez nebo v barvách RAL
› Samostatný komunikační modul
› Gumové nožičky
› Tři základní úrovně výkonu
Příslušenství za příplatek
› Rukojeť pro transport
› Vlastní kolečka pro přepravu
› Konferenční stolek
› Dálkové ovládání

VENKOVNÍ PLYNOVÉ HOŘÁKY
Designové hořáky a zářiče

EMOCE OKOUZLUJÍCÍHO PLAMENE
INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE ITALKERO!
„Plynový systém“ je exkluzivní myšlenkou firmy Italkero, je to technologická inovace pro
svět plynových krbů, který nabízí vynikající výsledky.
Můžete si vychutnat krásu plamene prostým zapnutím na dálkovém ovladači.

VENKOVNÍ PLYNOVÉ HOŘÁKY
Designové hořáky a zářiče

DOLCE VITA / DOLCE VITA E.P.
Krásný venkovní zahradní nábytek,
ohřívač, lampa, kombinovaný
v jednom designu. Sálavý topný tok
podél skleněné trubice. Leštěná
nerezová ocel. Led osvětlovací
sada s volitelným dobíjecím novou
lithiovou baterií.
Automatické i ruční modely.
K dispozici je také speciální model
Lightfire Energy Producing s efek
tem Seebeck: teplo generované
plamenem se přeměňuje na
elektřinu.
Zařízení proti sklápění, proti větru
a ionizačnímu plameni. Udržuje váš
exteriér teplý, stylový a atraktivní.

Dekorativní venkovní krb – plynový
na LPG nebo zemní plyn.
Možnosti zapalování
› Manuální
› Rádiové
› Elektronické zapalování
Hlavní parametry
Výkon: 12 kW
Váha: 27 kg
Celková váha: 40,5 kg
Průměr: 54,5 cm
Materiál ve standardu: hliník
s ochranou proti korozi, hořák nerez
Další parametry
› Elegantní a funkční design vysoký
228 cm
› Instalace je jednoduchá a rychlá
› Skvělá volba příslušenství
› Dostupné návody k obsluze
› Chráněný design
› Samostatný komunikační modul
› Gumové nožičky
› Tři základní úrovně výkonu
Příslušenství za příplatek
› Rukojeť pro transport
› Vlastní kolečka pro přepravu
› Konferenční stolek
› Dálkové ovládání

VENKOVNÍ PLYNOVÉ HOŘÁKY
Designové hořáky a zářiče

TORCIA

Speciální dekorativní venkovní
ohřívač s plamenem, je to nová idea
společnosti Italkero. Nový způsob,
jak vytvořit svůj vlastní venkovní
prostor.
K dispozici ve dvou verzích
BUILT IN
FREESTANDING
› Zapněte, vypněte a nastavte plamen
s dodaným dálkovým ovladačem
› Základní osvětlení s osvětlením LED
› Jednoduché ovládání pomocí dvou
tlačítek pro nastavení plamene
› Na zemní plyn nebo LPG
› Malé velikosti, lze postavit
v malých prostorách
› Vyžaduje pouze přívod plynu
Hlavní parametry BUILT IN
Materiál: Nerez a sklo
Výška: 555 mm
Průměr: 400 mm
Váha: 4 kg
Hlavní parametry FREESTANDING
Materiál: Nerez a sklo
Výška: 589 mm
Průměr: 415 mm
Váha: 4 kg

volně stojící

vestavný

VYBERTE SI
moderní technologii,
výkon a krásu
plamene.

VENKOVNÍ PLYNOVÉ HOŘÁKY – KOMERČNÍ
Designové hořáky a zářiče

SPIDER

Využijte svoji zahrádku plnohodnotně.
Mějte raději další stoly pro hosty místo
nevzhledných „hřibů“.
› Zářící rádius 5 metrů
› Již žádné „hřiby“, které zabírají místo
› Žádné měnění lahví
› Značná úspora místa a nákladů

› Stropní nebo nástěnný ohřívač teras
› Výrazná úspora oproti klasickým
„hřibům“
› Úspora místa pro zákazníky
› Pohodlná obsluha díky dálkovému
ovladači
› Sálavý hořák a speciální kovové
vlákno s vysokou účinností
› Model dálkového ovládání ve třech
stupních napájení
› Na zemní plyn nebo LPG
Hlavní parametry
Výkon: 4,0–7,5 kW
Vytápěcí rádius: až 5 metrů
Připojovací rozměr: 3/8“
Celková váha: 10,3 kg
Materiál ve standardu: hliník
s ochranou proti korozi
Další parametry
Instalace je jednoduchá
Skvělá volba příslušenství
Dostupné návody k obsluze
Chráněný design
Samostatný modul
Lze ovládat jedním ovladačem
Tři základní úrovně výkonu
Příslušenství za příplatek
› Dálkové ovládání
› Trafo pro napájení

ZCELA NOVÝ
styl komfortu

TWIN GAS
KONCENTRICKÉ KOMÍNY
PRO PLYNOVÉ KRBY
› DRU
› GLOBAL FIRES

ZÁKLADNÍ INFORMACE - TWG GAS
› Utěsní vnější i vnitřní plášť
› Přívodní vzduch nikdy nevnikne
do interiéru
› Odolnost vnější trubky i při tep
lotách spalin 600 °C
› Silikonové těsnění s odolností do
180 °C
› Absolutně těsný a nezávislý sys
tém na okolí
› Nulové riziko smíšení spalin s pří
vodem vzduchu
› Vyhovuje Blower-Door testu
› Pevné spojení vnitřního a vněj
šího pláště zabraňuje pohybu
jednotlivých částí při zahřátí
› Dostatečná dilatace dílců při pro
vozu při stálém zajištění těsnosti

TĚSNĚNÍ

Hlavní parametry
› Regulovaná topeniště na plyn
v provozním režimu nezávislém
na okolním vzduchu. Nyní
možnost použití i pro dekorativní
plynové krby.
› Průměry 100/150 mm
a 130/200 mm
› Odolný proti vlhkosti
› Vyhovuje Blowerdoor testu
Popis
Koncentrický tlakotěsný systémový
spalinovod z nerezové oceli pro
topeniště v provozním režimu
nezávislém na okolním vzduchu.

Síla stěny
Vnitřní: 0,6 mm
Vnější: 0,5 mm
Průměr
100/150 mm a 130/200 mm
Další možnosti na vyžádání
Spojení
Zásuvné spojení signa/hrdlo se
speciálním těsněním
Stahovací spona / těsnění Je
součástí každého kusu

Materiál
Vnitřní: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Vnější: 1.4301 (304)
Další možnosti na vyžádání Povrch:
vysoký lesk

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 1856-1
T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O00 T200
– N1 – W – V2 – L50050 – O00 T450 – N1
– W – V2 – L50050 – O50 T600 – N1 – W –
V2 – L50050 – O100

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPR 9174 018

NOVÉ KOMÍNY

1 | Fasádní koncentrický komín

2 | Napojení přes stěnu pomocí hori
zontálního terminálu

3 | Přímé napojení, ukončení vertikál
ním terminálem

STARÉ KOMÍNY – VLOŽKOVÁNÍ NA KONCENTRICKÝ SYSTÉM

Detail funkce vertikálního
terminálu ve vyvložkova
ném komíně s uzavřenou
platformou.
Přechod jednoplášťové
vložky na koncentrický
systém.

1 | Přechod koncentrické
ho systému na nere
zovou jednoplášťovou
flexi vložku v původním
komíně

2 | Přechod koncentrické
ho systému na nere
zovou jednoplášťovou
pevnou vložku v původ
ním komíně

3 | Koncentrický komín
vsazený a kompletně
vedený v původním
komíně

EXHAUST SYSTEMS

COMPANY

Warranty
WE AS MANUFACTURER GRANT YOU

25
YEARS

OF WARRANTY ON THE CORROSION RESISTANCE
OF OUR STAINLESS STEEL PRODUCTS.

For the pre-conditions please view our General Terms of Guarantee
on www.jeremias.de.

JEREMIAS GMBH | CHIMNEY SYSTEMS | OPFENRIEDER STR. 11-14 | D-91717 WASSERTRÜDINGEN

HETAS

LUXUSNÍ HOLANDSKÉ
KRBOVÉ MŘÍŽKY
VENTILAČNÍ SYSTÉMY

VENTILATIEPARTS HOLANDSKO
je společnost zaměřená na vlastní vývoj a výrobu kvalitních krbových mřížek. Díky kvalitním materiálům,
preciznímu zpracování a díky logickému sortimentu, při jehož vývoji naslouchá krbařským mistrům,
se řadí VENTILATIEPARTS mezi přední holandské dodavatele krbových mřížek ventilačních systémů.
Logický sortiment
Pouzdro na konvekční mřížky bylo vyvinuto speciálně pro odvětví stavby krbů. Všechny konvekční mřížky
VP-OPEN a VP-FLAT mají křídlové pružinové svorky pro upevnění mřížky přímo v krytu. Snadná a rychlá
instalace.
Větrací mřížky VP-OPEN a VP-FLAT jsou k dispozici v různých velikostech a barvách.
Dostupné barvy jsou: bílá, černá, antracitová a nerezová ocel / INOX.
Sortiment
ventilační mřížky, konvekční mřížky, hliníkové ohebné hadice a příslušenství. Ale také komínové digestoře,
fasádní mříže, doplňky.
Podle typu perforace a designu mřížek jsou typy rozděleny do 4 kategorií, od základní až po luxusní DESIGN.

„Konečně mřížky, které jsou kvalitní”.
„Dopřejte svým kvalitním krbům i kvalitní mřížky”.

BASIC / PRO / MODERN / DESIGN

BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

ANTRACIT
BARVA

INOX
KARTÁČ

ŠEDÁ
BARVA

HLINÍK
KARTÁČ

INOX
LEŠTĚNÝ

Stálobarevné i při vysokých teplotách, nekroutí se, nezreziví, špičkové dílenské
zpracování, 2 mm silný materiál, unikátní nezaměnitelný design.
Vše je navrženo a vyrobeno v Holandsku.

Větrací mřížky otevřené - na fasádu / skryté do fasády
VP-OPEN
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

ANTRACIT
BARVA

INOX
KARTÁČ

Konvekční mřížky se zahnutou hranou .
Obsahuje křídlové pružinové svorky pro snadnou
montáž .
EAN

200
OPEN200W
OPEN200Z
OPEN200A
OPEN200R

400
OPEN400W
OPEN400Z
OPEN400A
OPEN400R

Rozměr /mm/

Barva

200x60
200x60
200x60
200x60

bílá
černá
antracit
INOX

400x60
400x60
400x60
400x60

bílá
černá
antracit
INOX

600x60
600x60
600x60
600x60

bílá
černá
antracit
INOX

800x60
800x60
800x60
800x60

bílá
černá
antracit
INOX

1000x60
1000x60
1000x60
1000x60

bílá
černá
antracit
INOX

600
OPEN600W
OPEN600Z
OPEN600A
OPEN600R

800
OPEN800W
OPEN800Z
OPEN800A
OPEN800R

1000
OPEN1000W
OPEN1000Z
OPEN1000A
OPEN1000R

S pružinou, která pohodlně a přesně
upevní mřížku přesně na omítce či
kameni

VP-FLAT
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

Konvekční mřížky pro hladký povrch .
Obsahuje křídlové pružinové svorky pro snadnou
montáž .
EAN

Rozměr /mm/

Barva

200x60
300x50
400x60
190x190

bílá
bílá
bílá
bílá

200x60
300x50
400x60

černá
černá
černá

Bílá
FRAME200W
FRAME300W
FRAME400W
FRAME190W

Černá
S pružinou, která pohodlně a přesně
upevní mřížku přesně na omítce či
kameni

FRAME200Z
FRAME300Z
FRAME400Z

VP-FRAMELESS
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

Konvekční mřížky bez hrany.
Vhodné pro zcela skrytou konstrukci
mřížky.
EAN

Rozměr /mm/

Barva

200x60
300x50
400x60
190x190

bílá
bílá
bílá
bílá

200x60
300x50
400x60

černá
černá
černá

Bílá
FRAME200W
FRAME300W
FRAME400W
FRAME190W

Černá
Okraj mřížky pohodlně ukryjete pod
perlinku, lepidlo a omítku nebo přímo pod
kámen. Bezrámová výdechová mřížka

FRAME200Z
FRAME300Z
FRAME400Z

VENTILATIEPARTS

Větrací mřížky otevřené - na fasádu / skryté do fasády
Spojovací kus pro mřížku VP
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

Lze připojit na mřížky VP-FRAMELESS
Připojte jedno nebo dvě potrubí pro
výdech.
EAN

Rozměr /mm/

Průměr
Průměr

200VP10
300VP10
400VP10
200VP12
300VP12
400VP12
200VP15
300VP15
400VP15

200x60
300x50
400x60
200x60
300x50
400x60
200x60
300x50
400x60

100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm

Vertikální mřížka VP-FLAT VERTICAAL
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

Konvekční mřížky vertikální.
Obsahuje křídlové pružinové svorky pro snadnou
montáž .
EAN

Rozměr /mm/

Průměr

FLAT300VW
FLAT300VZ

300x50
300x50

bílá
černá

S pružinou, která pohodlně a přesně
upevní mřížku přesně na omítce či
kameni

Vertikální mřížka
VP-FRAMELESS VERTICAAL
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

Konvekční mřížky pro hladký povrch .
Obsahuje křídlové pružinové svorky pro snadnou
montáž . Se 4 otvory pro rychlou montáž.
EAN
FRAME300VW
FRAME300VZ

Rozměr /mm/

Průměr

300x50
300x50

bílá
černá

Okraj mřížky pohodlně ukryjete pod
perlinku, lepidlo a omítku nebo přímo pod
kámen. Bezrámová výdechová mřížka

Lamelová mřížka VP-STEEL
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

Konvekční mřížky lamelové.
Vhodné pro zcela skrytou konstrukci mřížky.
Lehce odnímatelné lamely pro rychlé
čištění. Za příplatek téměř ve všech
odstínech RAL.

EAN

STEEL300W
STEEL300Z

Rozměr /mm/

Barva

300x50
300x50

bílá
černá

VENTILATIEPARTS

1x
1x
2x
1x
1x
2x
1x
1x
2x

Větrací mřížky otevřené - na fasádu / skryté do fasády
Výdechová mřížka VP-OPEN - PRAVÁ
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

INOX
KARTÁČ

Konvekční mřížky se zahnutou hranou.
Obsahuje křídlové pružinové svorky pro snadnou
montáž.
EAN

Rozměr /mm/

Barva

600x400x60
600x400x60
600x400x60

bílá
černá
INOX

800x400x60
800x400x60
800x400x60

bílá
černá
INOX

600
HOEK646RW
HOEK646RZ
HOEK646RR

800
HOEK846RW
HOEK846RZ
HOEK846RR

Výdechová mřížka VP-OPEN - LEVÁ
Konvekční mřížky se zahnutou hranou .
Obsahuje křídlové pružinové svorky pro snadnou
montáž .
EAN

Rozměr /mm/

Barva

400x600x60
400x600x60
400x600x60

bílá
černá
INOX

400x800x60
400x800x60
400x800x60

bílá
černá
INOX

600
HOEK466LW
HOEK466LZ
HOEK466LR

800
HOEK486LW
HOEK486LR
HOEK486RL

S pružinou, která pohodlně a přesně
upevní mřížku přesně na omítce či
kameni

Výdechová mřížka ROND
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

INOX
KARTÁČ

Konvekční mřížky pro hladký
povrch .
EAN

Průměr /mm/

ROND100W
ROND100Z
ROND100R
ROND125W
ROND125Z
ROND125R
ROND160W
ROND160Z
ROND160R

pr. 100 mm
pr. 100 mm
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 125 mm
pr. 125 mm
pr. 160 mm
pr. 160 mm
pr. 160 mm

Barva
bílá
černá
INOX
bílá
černá
INOX
bílá
černá
INOX

Výdechová mřížka MODERN
Konvekční mřížky bez hrany.
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

INOX
KARTÁČ

EAN

Rozměr /mm/

Barva

200x200
200x200

bílá
INOX

Žaluzie
MODVE2W
MODVE2R

VENTILATIEPARTS

Větrací mřížky na fasádu
Výdechová mřížka PRO
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

Konvekční mřížky se zahnutou hranou .
Obsahuje křídlové pružinové svorky pro snadnou
montáž .
EAN

Rozměr /mm/

Barva

LPRO100W
LPRO100Z
LPRO160W
LPRO160Z
LPRO160Wv
LPRO160Zv
LPRO163W
LPRO1663Z
LPRO163Wv
LPRO163Zv

100x200
100x200
160x160
160x160
160x160
160x160
160x320
160x320
160x320
160x320

bílá
černá
bílá
černá
bílá
černá
bílá
černá
bílá
černá

Výdechová mřížka DESIGN
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

Konvekční mřížky se zahnutou hranou .
Obsahuje křídlové pružinové svorky pro snadnou
montáž .
EAN

Rozměr /mm/

Barva

LDES100W
LDES100Z
LDES160W
LDES160Z
LDES160Wv
LDES160Zv
LDES163W
LDES1663Z
LDES163Wv
LDES163Zv

100x200
100x200
160x160
160x160
160x160
160x160
160x320
160x320
160x320
160x320

bílá
černá
bílá
černá
bílá
černá
bílá
černá
bílá
černá

Zděř pro mřížky PRO a DESIGN
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

Pro konvekční mřížky .

Vn.rozměr
160x160
160x160
160x160
160x320
160x320
160x320

EAN
PKOP16100
PKOP16125
PKOP16150
PKOP163100
PKOP163125
PKOP163150

Průměr /mm/
pr.
pr 100 mm
pr.
pr 125 mm
pr.
pr 150 mm
pr.
pr 100 mm
pr.
pr 125 mm
pr.
pr 150 mm

Barva
pozink
pozink
pozink
pozink
pozink
pozink

Výdechová mřížka INOX
Konvekční mřížky INOX.
BĚŽNÁ
TEPLO
TEPLOTA

TEPLO
TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ
MONTÁŽ

INO
INOX
X
KARTÁ
KARTÁČ

EAN
INOX100R
INOX160R
INOX163R

Rozměr /mm/

Barva

100x200
160x160
160x320

INOX
INOX
INOX

VENTILATIEPARTS

Větrací mřížky otevřené - na fasádu
Talířový ventil TOEVOER
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

Talířový ventil, ocelový. Malá hladina
hluku. Měnitelný průtok. Barva RAL 9010,
bílá.
EAN

Průměr /mm/

Barva

LUVTO080W
LUVTO100W
LUVTO120W
LUVTO150W
LUVTO160W
LUVTO200W

pr. 80 mm
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm
pr. 160 mm
pr. 200 mm

bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá

Talířový ventil vypouštěcí AFVOER
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

Talířový ventil, ocelový. Malá hladina hluku.
Měnitelný průtok. Barva RAL 9010, bílá.
EAN

Průměr /mm/

LUVAF080W
LUVAF100W
LUVAF120W
LUVAF150W
LUVAF160W
LUVAF200W

pr. 80 mm
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm
pr. 160 mm
pr. 200 mm

Barva
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá

Talířový ventil AFVOER MODERN
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

Talířový ventil, ocelový. Malá hladina hluku.
Měnitelný průtok. Barva RAL 9010, bílá.
EAN

Průměr /mm/

Barva

LUVAM100W
LUVAM125W

pr. 100 mm
pr. 125 mm

bílá
bílá

Talířový ventil AFVOER INOX
BĚŽNÁ
TEPLO
TEPLOTA

TEPLO
TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ
MONTÁŽ

INO
INOX
X
KARTÁ
KARTÁČ

Talířový ventil, ocelový. Malá hladina
hluku. Měnitelný průtok. Materiál INOX.
EAN
LUVAF100R
LUVAF120R
LUVAF150R
LUVAF160R
LUVAF200R

Průměr /mm/
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm
pr. 160 mm
pr. 200 mm

Barva
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX

VENTILATIEPARTS

Větrací mřížky z exteriéru - přisávací
Přívodní mřížka RVS
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

INO
INOX
X
KARTÁ
KARTÁČ

Fasádní nerezová mřížka se síťovinou a
větrovkami.

EAN

Průměr /mm/

GEVEL050R
GEVEL080R
GEVEL100R
GEVEL125R
GEVEL150R

pr. 50 mm
pr. 80 mm
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm

Barva
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX

Rozměry 160, 180 a 200 mm na
dotaz. Dostupnost těchto rozměrů na
dotaz.

Přívodní mřížka RVS ZWART
Fasádní mřížka se síťovinou a větrovkami.
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

ČERNÁ
BARVA

EAN

Průměr /mm/
pr. 50 mm
pr. 80 mm
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm

GEVEL050Z
GEVEL080Z
GEVEL100Z
GEVEL125Z
GEVEL150Z

Barva
černá
černá
černá
černá
černá

Rozměry 160, 180 a 200 mm na
dotaz. Dostupnost těchto rozměrů na
dotaz.

Přívodní mřížka RVS WIT
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

Fasádní mřížka se síťovinou a
větrovkami.

EAN

Průměr /mm/

GEVEL050W
GEVEL080W
GEVEL100W
GEVEL125W
GEVEL150W

pr. 50 mm
pr. 80 mm
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm

Barva
bílá
bílá
bílá
bílá
bílá

Rozměry 160, 180 a 200 mm na
dotaz. Dostupnost těchto rozměrů na
dotaz.

Přívodní mřížka RVS KAP
Konvekční mřížky INOX.
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

INO
INOX
X
KARTÁ
KARTÁČ

EAN
KAP10R
KAP125R
KAP150R

Průměr /mm/
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm

Barva
INOX
INOX
INOX

VENTILATIEPARTS

Větrací mřížky na fasádu - přívodní mřížky
Mřížka RVS FLY
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

INO
INOX
X
KARTÁ
KARTÁČ

Nerezová mřížka se
síťovinou.

EAN

Průměr /mm/
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm

BOL100FR
BOL125FR
BOL150FR

Barva
INOX
INOX
INOX

Mřížka RVS BIRD
Mřížka se síťovinou.
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

INO
INOX
X
KARTÁ
KARTÁČ

EAN

Průměr /mm/
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm

BOL100BR
BOL125BR
BOL150BR

Barva
INOX
INOX
INOX

Mřížka ALU BASIC
Mřížka se síťovinou.
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

ŠEDÁ
BARVA

EAN

Průměr /mm/

Šedá
ALU080G
ALU100G
ALU125G
ALU150G

Černá
ALU080Z
ALU100Z
ALU125Z
ALU150Z

Barva

pr. 80 mm
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm

šedá
šedá
šedá
šedá

pr. 80 mm
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm

černá
černá
černá
černá

Mřížka ALU PRO
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

HLINÍK
KARTÁČ

Mřížka se síťovinou, kartáčovaný
hliník.
EAN
ALU080A
ALU100A
ALU125A
ALU150A

Průměr /mm/
pr. 80 mm
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm

Barva
ALU
ALU
ALU
ALU

VENTILATIEPARTS

Distribuce vzduchu
ALU FLEX - hliníkové potrubí
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

Hliníkové ﬂexibilní potrubí.
Teplotní odolnost -30°C až +250°C.

LEHKÁ
MONTÁŽ

EAN

Průměr /mm/

Délka

ALUFLEX080
ALUFLEX100
ALUFLEX120
ALUFLEX125
ALUFLEX150
ALUFLEX160
ALUFLEX180
ALUFLEX200

pr. 80 mm
pr. 100 mm
pr. 120 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm
pr. 160 mm
pr. 180 mm
pr. 200 mm

3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m

ZWART FLEX - hliníkové potrubí černé
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

Hliníkové ﬂexibilní potrubí.
Teplotní odolnost -30°C až +250°C.
Barva černá, tam kde je potrubí viditelné nebo přiznané.

ČERNÁ
BARVA

EAN

Průměr /mm/

Délka

pr. 50 mm
pr. 60 mm
pr. 80 mm
pr. 100 mm
pr. 125 mm

1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m

A

K
VIN

NO

ZWFLE050
ZWFLE060
ZWFLE080
ZWFLE100
ZWFLE125

PELLET FLEX - hliníkové potrubí černé
BĚŽNÁ
TEPLOTA

Hliníkové ﬂexibilní potrubí.
Pro přívod vzduchu. Hliník černý, vnitřní výstelka
lisovaný karton jako izolace a zvuková bariéra. Pouze
studený provoz. Barva černá, tam kde je potrubí
viditelné nebo přiznané, třeba pro peletová kamna.

LEHKÁ
MONTÁŽ

KA

IN
OV

N

EAN

Průměr /mm/

PEFLEX050
PEFLEX070
PEFLEX080

pr. 50 mm
pr. 70 mm
pr. 80 mm

Délka
2,5 m
1m
1m

ISO FLEX - rozvody horkého vzduchu
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

Klasická perforovaná hliníková hadice s izolací.
Provozní prostředí -30°C až +140°C.
EAN

Průměr /mm/

ISOFLEX080
ISOFLEX100
ISOFLEX125
ISOFLEX150

pr. 80 mm
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm

Délka
10 m
10 m
10 m
10 m

VENTILATIEPARTS

Distribuce vzduchu
ROZETA
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

INOX
LEŠTĚNÝ

Materiál lesklý
INOX.
EAN

Průměr /mm/

Barva

pr. 80 mm
pr. 80 mm
pr. 80 mm
pr. 100 mm
pr. 100 mm
pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 125 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm
pr. 150 mm
pr. 150 mm

bílá
černá
INOX LESK
bílá
černá
INOX LESK
bílá
černá
INOX LESK
bílá
černá
INOX LESK

Průměr /mm/

Délka lanka

pr. 100 mm
pr. 125 mm

150 cm
150 cm

ROZ080W
ROZ080Z
ROZ080R
ROZ100W
ROZ100Z
ROZ100R
ROZ125W
ROZ125Z
ROZ125R
ROZ150W
ROZ150Z
ROZ150R

Klapka vzduchu BASIC
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

Pozinkovaná klapka vzduchu s
lankem.

EAN
BKLEP100
BKLEP125

Klapka vzduchu PRO
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

Pozinkovaná klapka vzduchu s lankem a
silikonovým těsněním.

EAN
PKLEP100
PKLEP125
PKLEP150
PKLEP160
PKLEP180
PKLEP200

Průměr /mm/

Délka lanka

pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm
pr. 160 mm
pr. 180 mm
pr. 200 mm

130 cm
130 cm
130 cm
130 cm
130 cm
130 cm

Regulační klapka BELIMO s motorkem
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

K dispozici s požadovaným motorkem. Pro více
informací kontaktujte prodejce.
EAN
BELIM100
BELIM125
BELIM150
BELIM160
BELIM180
BELIM200

Průměr /mm/

Motor

pr. 100 mm
pr. 125 mm
pr. 150 mm
pr. 160 mm
pr. 180 mm
pr. 200 mm

BELIMO
BELIMO
BELIMO
BELIMO
BELIMO
BELIMO

VENTILATIEPARTS

Větrací mřížky otevřené - na fasádu. Dvířka.
Plechová kontrolní dvířka
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

Přístup k řídící jednotce krbu nebo jako nahlížecí
otvor do stavby krbu.

BASIC
EAN

Velikost /mm/

Barva

150 x 150 mm

bílá

140 x 140 mm
140 x 210 mm

bílá
bílá

BASIC
LUIKBASICW

PRO

LUIKP1414W
LUIKP1421W

PRO

BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

BÍLÁ
BARVA

ČERNÁ
BARVA

Lamelová výdechová mřížka
EXCLUSIVE
Jednoduchá demontáž lamel jedním pohybem.
Vhodné i místo nahlížecího otvoru.
EAN

Velikost /mm/

Barva

LUIKEX250W
LUIKEX250Z

250x200
250x200

bílá
černá

Revizní dvířka pro plynové krby
FRAMELESS
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

Hliníková kontrolní dvířka včetně dokončovací desky.
Rám s perforací pro lepení, omítání, pod dlaždice,
mramor, žulu. Určeno pro povrchovou úpravu za
mokra.
Celkový rozměr Rozměr dvířek

EAN
LUIKFRAME

300x300 mm

240x210 mm

Čistič krbových skel CLEEN
K dispozici sprej 700 ml nebo pěna 500
ml.
EAN
FOAM500
SPRAY700

Objem

Značka

500 ml
700 ml

FOAM
SPRAY

VENTILATIEPARTS

Komínové hlavice
BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

ČERNÁ
BARVA

INOX
LEŠTĚNÝ

Komínová hlavice - INOX nebo ČERNÁ
BODEMPLAAT
Materiál nerez. Hlavice je pro čištění sklopná.
EAN

Průměr /mm/

Barva

pr. 150 mm
pr. 200 mm

INOX
INOX

pr. 150 mm
pr. 200 mm

černá
černá

Nerez
SSKB150R
SSKB200R

Černá
SSKB150Z
SSKB200Z

BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

ČERNÁ
BARVA

INOX
LEŠTĚNÝ

Komínová hlavice - INOX nebo ČERNÁ
RVS AIR
Materiál nerez. Hlavice je pro čištění sklopná.
EAN

Průměr /mm/

Barva

pr. 150 mm
pr. 200 mm

INOX
INOX

pr. 150 mm
pr. 200 mm

černá
černá

Nerez
SSKA150R
SSKA200R

Černá
SSKA150Z
SSKA200Z

BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

ČERNÁ
BARVA

INOX
LEŠTĚNÝ

Komínová hlavice - INOX nebo ČERNÁ
RVS FIRE
Materiál nerez. Hlavice je pro čištění sklopná.
EAN

Průměr /mm/

Barva

pr. 150 mm
pr. 200 mm

INOX
INOX

pr. 150 mm
pr. 200 mm

černá
černá

Nerez
SSKF150R
SSKF200R

Černá
SSKF150Z
SSKF200Z

BĚŽNÁ
TEPLOTA

TEPLOTNĚ
ODOLNÉ

LEHKÁ
MONTÁŽ

ČERNÁ
BARVA

INOX
LEŠTĚNÝ

Komínová hlavice - INOX nebo ČERNÁ
RVS GEK
Materiál nerez. Hlavice je pro čištění sklopná.
EAN

Průměr /mm/

Barva

pr. 150 mm
pr. 200 mm

INOX
INOX

pr. 150 mm
pr. 200 mm

černá
černá

Nerez
SSKG150R
SSKG200R

Černá
SSKG150Z
SSKG200Z

VENTILATIEPARTS

VP DISPLAY
Prezentační stojan pro prodejce.
EAN

Rozměr

VPDISPLAY

1000 x 1390 x 600

Příklad použití výdechových
mřížek z rozvodů vzduchu
pomocí mřížek

VP OPEN
VP FLAT
VP FRAMELESS
VP FLAT VERTICAL

VENTILATIEPARTS

Bezrámová výdechová
mřížka. VP FRAMELESS

Bezrámová výdechová
mřížka. VP FRAMELESS

Přívodní mřížka fasádní RVS

Bezrámová výdechová
mřížka. VP FRAMELESS

VP OPEN

VP FRAMELESS
neviditelná
mřížka

Špičkové nerezové venkovní grily z nerezové oceli a širokým
sortimentem příslušenství pro přípravu všech typů pokrmů

EXKLUZIVNÍ A DOMINANTNÍ
Venkovní krby Passiongrill jsou vyrobeny z nerezové oceli. Díky kvalitě svých materiálů
a jejich modernímu designu zaručují dlouhou životnost a bezchybný provoz. S jejich
různými nádobími (wok, gril, elektrická rotisserie atd.) zažijete nezapomenutelné
kulinářské zážitky a zároveň si užijete své teplo pro vaše večery venku.

Passiongrill venkovní krby kombinují funkci krbu a grilu s vařičem. Budou skutečným
zdrojem světla a tepla na vaší terase nebo na vaší zahradě, osvětlí vaše večery a vytvoří
atmosféru v salonu. V chladných dnech a večerech venkovní krby Passionsgrill zahřejí
atmosféru a brzy budou nezbytné.

Budete rádi, když používáte plynový gril pro venkovní jídla. Prožijte zážitek venkovního
ohně na palubě nebo na zahradě pomocí venkovních krbů Passionsgrill. Jsou přizpůsobeny
jak velkým zahradám, tak malým terasám. Passiongrill venkovní krby mají čtyři kolečka pro
pohyb umožňující přizpůsobení se směru větru.

Zdravé vaření a grilování
Luxusní provedení
Jedinečná variabilita
Přísná německá kvalita

Grily pro náročné

NEKOPROMISNÍ
NĚMECKÁ
KVALITA

Dřevo & dřevěné uhlí
Cute
Venkovní gril Gute je venkovní gril plný elegance z nerezové oceli.
Bohaté příslušenství Vám vykouzlí jedinečné gastronomické zážitky

XL
Vnější průměr
Vnitřní průměr
Výška

L

90 cm
75 cm
242 cm

M

78 cm
65 cm
242 cm

66 cm
55 cm
242 cm

Passion
Konstrukce z nerezové oceli dává krbu
dlouhou životnost a díky designu
sopouchu nádhernou eleganci. Vyrábí
se pouze v jedné velikosti, ale splní
všechny vaše očekávání.

70 cm
55 cm
233 cm

Vnější průměr
Vnitřní průměr
Výška

Sonsy
Pro konstrukci Sonsy používá Passionsgrill stejně kvalitní nerezovou ocel, jako u všech
ostatních svých výrobků. Tyto krby mohou odolávat dlouhé roky venkovnímu prostředí.

XL
Vnější průměr
Vnitřní průměr
Výška

L

95 cm
70 cm
250 cm

M

82 cm
60 cm
250 cm

72 cm
50 cm
250 cm

Shine
Tento krb s vysokým leskem byl vyroben pro nejnáročnější klienty. Je charakterizován
svou mohutností a izolovaným komínem. Společně s přídavnými dvířky vytvoříte
nejbezpečnější a nejunikátnější gril

XL
100 cm
70 cm
250 cm

Vnější průměr
Vnitřní průměr
Výška

L
87 cm
60 cm
250 cm

Galaxy
Model Galaxy je navržen stejně kvalitně jako ostatní produkty Passions. Jeho mohutná
konstrukce z nerezové oceli a 12 mm silnou horní ocelovou deskou Vám poskytuje
jedinečně zdravou přípravu jídla a extrémně dlouhou životnostVnější průměr
Výška

90 cm
100 cm

Příslušenství
Rošt
Základní prvek pro
každé grilování.
Vyrobeno z nerezu

Pánev Wok
Základní příslušenství
pro vaření zeleniny
a asijských jídel.

Pizza pec
Vestavná pícka
pro přípravu
pizzy.

Pánev Paella
Základní příslušenství
pro vaření velkého
množství jídla, ideální
pro rodinná setkání.

Elektrické příslušenství
Pro perfektní grilování
s přáteli.

Závěsná deska
Když potřebujete
mít všechno při ruce,
když vaříte.

Pánev
Lze použít jako gril
a vaření na pánvi i jako
kolektor díky použitému
oleji, dva v jednom.

Ochranná deska
Pro základní ochranu
spodní části krbu proti
poškrábání.
Při manipulaci se
dřevem.

Dvířka
Ochranná dvířka
proti jiskrám. Díky
jemnému pletivu
již žádné popálení
a škody.

Desková pánev
Pro vaření všech
druhů jídla a hlavně
masa.

Držák na špízy
Perfektní přípravek
pro grilování špízů.
Již žádné popálení

Dodáváme v těchto barvách

Nerez

Černá

Šedá

Charakteristika
1
2

1. Lapač jisker
ochrání váš krb a zabraňuje
úniku jisker. Chrání okolní
majetek.
2. Kouřovod
Kouřovod se vyrábí v různých
výškách

3

3. Sopouch
Vyrobený z dvojitého opláštění.
Udržuje stabilní teplotu a
bezpečně odvádí spaliny a jiskry.
Ochraňuje celý váš krb před
deštěm.
4. Komora
Dvojitá komora s izolační vatou
udržuje konstantní teplotu a
dokonale připraví vaše jídlo. Jediný
dvojitý gril na trhu.

4

5. Panty
Praktické masivní panty pro uchycení
příslušenství nebo dvířek. Vše
pohodlně při ruce.

5
6

6. Ohniště
Kvalitní šamot topeniště
zajistí špičkové hoření.

7. Úložný prostor
K ukládání dřeva nebo uhlí.

7
8

8. Kolečka
Umožní grilovat všude na
zahradě. Na zimu pohodlně
uschováte. Jednoduchý pohyb.

S příslušenstvím
(wok, gril,
elektrické
příslušenství)
zažijete krásné
kulinářské zážitky
a zároveň si
užijete teplo pro
vaše večery
venku s přáteli.

Venkovní krby Passionsgrill jsou vyrobeny z nerezové oceli. Díky
kvalitě svých materiálů a jejich modernímu designu zaručují
dlouhou životnost a bezchybný provoz.

Venkovní krby
Passiongrill
kombinují funkci
krbu a grilu s
vařičem. Budou
skutečným
zdrojem světla a
tepla na vaší
terase nebo
na vaší zahradě,
osvětlí vaše
večery a vytvoří
atmosféru v
salonu.

V chladných
dnech a
večerech
venkovní krby
Passionsgrill
zahřejí atmosféru.

Budete rádi, když používáte gril pro venkovní přípravu
jídla.Prožijte zážitek venkovního ohně na terase nebo na
zahradě pomocí venkovních krbů Passionsgrill.

Jsou přizpůsobeny jak velkým zahradám, tak malým terasám. Passionsgrill
venkovní krby mají čtyři kola umožňující jejich pohyb a přizpůsobení se směru
větru. V průběhu vaření nebo topení pohodlně otáčíte celý krb, aby jste si užili
příjemné teplo a atmosféru.

Rovnoměrné
rozdělení tepla
je zajištěno
žáruvzdornými
cihlami
umístěnými ve
spalovací
komoře.

VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY
Společnost Hearth Products Controls Company (HPC) se stala uznávaným lídrem v oblasti
inovací v oblasti venkovních krbů. Naše výrobní řada, která byla představena v roce 2003,
nyní obsahuje vlastní a plně vybavené, plně sestavené krby a vodní krby pro komerční
a obytné prostory, které jsou vizuálně velkolepé. Naši prodejci a distributoři se mohou spolé
hat na to, že poskytujeme špičkovou technologii, stejně jako nejširší dostupnou produktovou
řadu.
Společnost Heart Products Controls Company (HPC) byla původně divizí společnosti Mad
dox Company (založená Danem Maddoxem) a byla založena dne 1. prosince 1975. Od
té doby společnost TMC působí jako výrobce reprezentativních výrobků v jednom kroku
& dvoustupňový distributor a jako výrobní divize.
Divize HPC začala v roce 1989; Společnost HPC byla oddělena jako samostatná společnost
v roce 2001. Založení společnosti bylo postaveno na bezpečnostním pilotním ventilu, milivol
tovém ventilu a dálkově ovládaném systému hoření plynového krbu.
HPC také navrhuje vlastní krby a jejich řídicí systémy jakéhokoli tvaru nebo velikosti pro
domácí či komerční prostory jako hotely či restaurace. vyrábíme tyto základní tvary:
kruhové, čtvercové, obdélníkové, lineární, atypické. Od velikosti 30 cm až po 100 cm, nebo
zakázkové do délky třeba 20 metrů.
V současné době máme více jak 1 400 distributorů.

VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY USA

GALERIE

VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY USA
KRUHOVÉ HOŘÁKY – automatické

KRUHOVÉ HOŘÁKY – elektronické

Kruhové

Kruhové
Hlavní parametry
Materiál: nerez
Dálkové zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Elektronické zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

‹‹ Kruhový hořák
ø 48 cm

‹‹ Kruhový hořák
ø 48 cm

Ø Průměr hořáků
33 cm, 48 cm, 63 cm, 78 cm,
94 cm, 110 cm

Ø Průměr hořáků
33 cm, 48 cm, 63 cm, 78 cm,
94 cm, 110 cm

KRUHOVÉ HOŘÁKY – mechanické

KRUHOVÉ HOŘÁKY – mechanické

Kruhové

Kruhové
Hlavní parametry
Materiál: nerez
Ruční zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Hlavní parametry
Materiál: nezer
Mechanické s piezo zapalováním
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

‹‹ Kruhový hořák
ø 48 cm

‹‹ Kruhový hořák
ø 48 cm

Ø Průměr hořáků
33 cm, 48 cm, 63 cm, 78 cm,
94 cm, 110 cm

Ø Průměr hořáků
33 cm, 48 cm, 63 cm, 78 cm,
94 cm, 110 cm

LINEÁRNÍ HOŘÁKY – automatické

LINEÁRNÍ HOŘÁKY – elektronické

Žlabové

Žlabové

Ideální tvar lineárního hořáku ve tvaru V zajišťuje ideální hoření a míchání
vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chráněné před
povětrnostními vlivy. Tvar V prodlužuje životnost hořáku a zvyšuje kvalitu
hoření.

Ideální tvar lineárního hořáku ve tvaru V zajišťuje ideální hoření a míchání
vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chráněné před
povětrnostními vlivy. Tvar V prodlužuje životnost hořáku a zvyšuje kvalitu
hoření.

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Dálkové zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Elektronické zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Délka hořáků
56 cm, 85 cm, 112 cm, 141 cm,
170 cm

Délka hořáků
56 cm, 85 cm, 112 cm, 141 cm,
170 cm

VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY USA
LINEÁRNÍ HOŘÁKY – mechanické

LINEÁRNÍ HOŘÁKY – ruční

Žlabové

Žlabové

Ideální tvar lineárního hořáku ve tvaru V zajišťuje ideální hoření a míchání
vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chráněné před
povětrnostními vlivy. Tvar V prodlužuje životnost hořáku a zvyšuje kvalitu
hoření.

Ideální tvar lineárního hořáku ve tvaru V zajišťuje ideální hoření a míchání
vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chráněné před
povětrnostními vlivy. Tvar V prodlužuje životnost hořáku a zvyšuje kvalitu
hoření.

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Mechanické s piezo zapalováním
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Ruční zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Délka hořáků
56 cm, 85 cm, 112 cm, 141 cm,
170 cm

Délka hořáků
56 cm, 85 cm, 112 cm, 141 cm,
170 cm

LINEÁRNÍ HOŘÁKY – automatické

LINEÁRNÍ HOŘÁKY – elektronické

Ploché

Ploché

Ideální tvar lineárního hořáku ve tvaru V zajišťuje ideální hoření a míchání
vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chráněné před povětr
nostními vlivy. Tvar V prodlužuje životnost hořáku a zvyšuje kvalitu hoření.
Všechny varianty lineárních plochých hořáků také v provedení s hořákem
do tvaru „S”.

Ideální tvar lineárního hořáku ve tvaru V zajišťuje ideální hoření a míchání
vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chráněné před
povětrnostními vlivy. Tvar V prodlužuje životnost hořáku a zvyšuje kvalitu
hoření.
Hlavní parametry
Materiál: nerez
Elektronické zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Dálkové zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Délka hořáků
58 cm, 87 cm, 112 cm, 143 cm,
171 cm, 228 cm

Délka hořáků
58 cm, 87 cm, 112 cm, 143 cm,
171 cm, 228 cm

LINEÁRNÍ HOŘÁKY – mechanické

LINEÁRNÍ HOŘÁKY – ruční

Ploché

Ploché

Ideální tvar lineárního hořáku ve tvaru V zajišťuje ideální hoření a míchání
vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chráněné před
povětrnostními vlivy. Tvar V prodlužuje životnost hořáku a zvyšuje kvalitu
hoření.

Ideální tvar lineárního hořáku ve tvaru V zajišťuje ideální hoření a míchání
vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chráněné před
povětrnostními vlivy. Tvar V prodlužuje životnost hořáku a zvyšuje kvalitu
hoření.

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Mechanické s piezo zapalováním
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Ruční zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Délka hořáků
58 cm, 87 cm, 112 cm, 143 cm,
171 cm, 228 cm

Délka hořáků
58 cm, 87 cm, 112 cm, 143 cm,
171 cm, 228 cm

VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY USA
LINEÁRNÍ HOŘÁKY – automatické

LINEÁRNÍ HOŘÁKY – elektronické

Ploché dvojité

Ploché dvojité

Ideální tvar lineárního hořáku v plochém pouzdru zajišťuje ideální hoření
a míchání vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chrá
něné před povětrnostními vlivy. Dvojitý hořák zajišťuje vysoké a bohaté
plameny.

Ideální tvar lineárního hořáku v plochém pouzdru zajišťuje ideální hoření
a míchání vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chrá
něné před povětrnostními vlivy. Dvojitý hořák zajišťuje vysoké a bohaté
plameny.

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Dálkové zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Elektronické zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Délka hořáků
56 cm, 70 cm, 85 cm, 98 cm,
126 cm, 155 cm, 183 cm, 211 cm

Délka hořáků
56 cm, 70 cm, 85 cm, 98 cm,
126 cm, 155 cm, 183 cm, 211 cm

LINEÁRNÍ HOŘÁKY – mechanické

ČTVERCOVÉ HOŘÁKY – automatické

Ploché dvojité

Čtvercové

Ideální tvar lineárního hořáku v plochém pouzdru zajišťuje ideální hoření
a míchání vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chrá
něné před povětrnostními vlivy. Dvojitý hořák zajišťuje vysoké a bohaté
plameny.

Čtvercové hořáky v plochém pouzdru zajišťuje ideální hoření a míchání
vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chráněné před
povětrnostními vlivy. Tyto hořáky poskytují zcela nový rozměr hoření
plynu.

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Mechanické s piezo zapalováním
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Dálkové zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Délka hořáků
56 cm, 70 cm, 85 cm, 98 cm,
126 cm, 155 cm, 183 cm, 211 cm

Rozměry hořáků
42 × 42 cm, 56 × 56 cm,
70 × 70 cm, 85 × 85 cm

ČTVERCOVÉ HOŘÁKY – elektronické

ČTVERCOVÉ HOŘÁKY – mechanické

Čtvercové

Čtvercové

Čtvercové hořáky v plochém pouzdru zajišťuje ideální hoření a míchání
vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chráněné před
povětrnostními vlivy. Tyto hořáky poskytují zcela nový rozměr hoření
plynu.

Čtvercové hořáky v plochém pouzdru zajišťuje ideální hoření a míchání
vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chráněné před
povětrnostními vlivy. Tyto hořáky poskytují zcela nový rozměr hoření
plynu.

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Elektronické zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Hlavní parametry
Materiál: nerez
Mechanické s piezo zapalováním
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan

Rozměry hořáků
42 × 42 cm, 56 × 56 cm,
70 × 70 cm, 85 × 85 cm

Rozměry hořáků
42 × 42 cm, 56 × 56 cm,
70 × 70 cm, 85 × 85 cm

VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY USA
ČTVERCOVÉ HOŘÁKY – ruční
Čtvercové
Čtvercové hořáky v plochém pouzdru zajišťuje ideální hoření a míchání
vzduchu pro hoření ve žlabu hořáku. Ukryté zapalování je chráněné před
povětrnostními vlivy. Tyto hořáky poskytují zcela nový rozměr hoření
plynu.
Hlavní parametry
Materiál: nerez
Ruční zapalování
Přívodní hadice
Řídící jednotka
Zemní plyn nebo propan
Rozměry hořáků
42 × 42 cm, 56 × 56 cm,
70 × 70 cm, 85 × 85 cm

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sortiment HPC má 4 500 položek. Informujte se u svého
prodejce.

SKLENĚNÉ ZÁBRANY PROTI VĚTRU

KORPUSY
Korpusy pro vsazení plynových hořáků / připraveno pro
obložení.

VYBAVENÍ HOŘÁKU

OVLÁDÁNÍ

› Keramická polena
› Skleněné kamínky

Dálkové

Elektrické

Ruční

VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY USA

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krycí plachta

Krycí plachta

Skříň pro řídící
jednotku

Lávové kameny

MĚDĚNÁ SAMOSTATNÁ OHNIŠTĚ
Ruční výroba
Dostupná těměr pro všechny hořáky. Kvalitní ruční zpraco
vání mědi dává těmto dílům punc originality.
Ohniště jsou opatřená detektorem zhasnutí ohně a auto
matickým uzavřením plynového ventilu.

Dostupné také jako vodní ohniště

Přívodní hadice
s tlakoměrem

Další tvary hořáků

VENKOVNÍ VODNÍ PLYNOVÝ KRB USA

Evolution 360
Vítěž dvou prestižních ocenění Vesta
za nejlepší produkt pro venkovní pou
žití Best in show v HPBExpo.
Perfektní pro jakékoliv obytné nebo komerční
prostory. Ideální kombinace ohně a vody – kom
pozice pro uši a oči. Uklidňující voda a krásné
modré LED světlo pod plameny romantického
ohně. Kompletní sestava plynového hořáku,
dvojitým vodním filtrem, elektronickou řídící jed
notkou. Stačí připojit na přívod vody a na 120 V.
Voda, plyn i osvětlení lze ovládat samostatně.
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Elektrická funkce zapalování
Skryté modré LED diody
Systém automatického doplňování vody
Snímač nízké hladiny chrání čerpadlo
Opakovaně použitelný a snadno čistitelný
vodní filtr
Energeticky účinné vodní čerpadlo
Flexibilní nastavení výšky
Vyrobeno z odolného polyethylenu odolného
proti povětrnostním vlivům, dlouhé životnosti
Funkce přetečení umožňuje bezpečný odvod vody

Hlavní parametry
Průměr 122 cm
hmotnost 56 kg
hmotnost po naplnění 210 kg
Evolution 360

Výrobky Dru splňují nejvyšší standardy kvali
ty. Každý spotřebič prochází velkým množ
stvím přísných testů a důkladnou výstupní
kontrolou dříve, než výrobek opustí továrnu.
Základní záruka na výrobky Dru a Global Fires
je 2 roky a během této doby můžete plně vy
užít záruky na celý výrobek. V případě závady
či poruchy se vždy obraťte na svého prodejce
nebo autorizované servisní středisko.
Uveďte sériové číslo uvedené na identifikač
ním štítku dodávaného současně s krbem.

My v Hetvoor
ale jdeme dál
Na všechny plynové krby Dru a Global Fires
zakoupené v naší obchodní síti nebo u na
šeho autorizovaného prodejce poskytuje
me v rámci našeho programu Ron Hetvoor
Compleet záruku 5 let. Díky prověřenému
prodejci a montážní firmě víme, že Váš krb
byl nainstalován správně.

RAABFIRES

ZAKÁZKOVÁ RUČNÍ VÝROBA
PLYNOVÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

RAABFIRES

ZÁRUKA 10 LET
CERTIFIKACE
PRO CELOU EU

Základní tvary

Třístranné

Částečně
třístranné

V roce 2016 jsme zahájili výrobu individuálně řešených
designových plynových krbových vložek. Připravili jsme
zakázkovou výrobu plynových krbů podle vašich představ,
snů a přání. Díky 20 leté praxi v oboru plynových krbů jsme
schopni navrhnout, vyrobit a certifikovat téměř jakýkoliv
váš návrh.

VHODNÉ DO
› rezidencí
› bytů
› restaurací
› hotelů
› exkluzivních prostor

Toužíte po originalitě designu nebo tvaru krbové vložky?
Potřebujete individuální řešení stavby?

TVARY HOŘÁKŮ
› lineární
› zigzag
› 3D hořáky

Krbové vložky vyrábíme do výšky skla až 200 cm a délky
až 10 metrů. Tvarově rozdílné od klasických krbových
vložek.

Třístranné U

Rohové

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
› Mertik
› Honeywell

Rovné

Průhledové

Volně stojící
a závěsné

Venkovní plynové hořáky
Rovné

Kruhové
Čtvercové

TVARY VLOŽEK
› rovné
› rohové
› průhledové
› třístranné
› kulaté
› obloukové
› trojúhelníkové
› čtyřstranné bezrámové

Důkladný vývoj, návrhy, počítačové simulace a zkoušky
zařízení v certifikované zkušebně (Strojírenský zkušební
ústav, s.p.) jsou samozřejmostí. Pro naši výrobu používáme
nejmodernější plynové hořáky s 3D efektem nebo klasické
lineární hořáky s délkou hořáku až 200 cm. Variabilita naší
výroby je obrovská.

RÁMY KRBŮ
› černá
› antracit
› smalt
› sklo
› nerez

S použitím šířek hořáku od 40 cm do 200 cm a následné
ho možného propojení více hořáků docílíme šířky vložky
až 10 metrů.

VENKOVNÍ OTEVŘENÉ KRBY
› palivo zemní plyn nebo
propan
› kulaté, lineární,
čtvercové
› průměr až 100 cm nebo
délka až 200 cm

Naše vložky řídí špičkové jednotky Mertik nebo Honeywell.
Proto si můžete být jisti špičkovými parametry našich
vložek, konstantními parametry a dlouhou životností.
Všechny naše plynové krby jsou vybaveny ve standardu
dálkovým ovládáním a jako příplatkové příslušenství i mož
nost připojit krb na inteligentní řízení domu.
Do interiéru krbových vložek nabízíme klasický Vermi
kulit v barvě antracit, cihlové keramické pláty, žebrované
plechy, žluté šamotové desky nebo černé skleněné desky.
Vzhledem k zakázkové výrobě a certifikačnímu procesu je
termín dodání od objednání 4–6 měsíců.

Navštivte nás ››

SYSTÉM ŘÍZENÍ
Pro ovládání a řízení našich krbů využíváme dva systémy

HONEYWELL
Nejmodernější systém řízení a ovládání plynového krbu
současnosti.
Pomocí této řídící jednotky s dálkovým ovládáním
získáváte absolutní kontrolu a mnoho zajímavých funkcí.

MERTIK
Moderní systém řízení a ovládání plynového krbu.
Pomocí této řídící jednotky s dálkovým ovládáním získá
váte absolutní kontrolu a mnoho zajímavých funkcí.
Základní funkce:
› zapnutí / vypnutí
› 6 výšek plamene a výkonu
› termostat vestavěný do
ovladače
› časově nastavitelný termostat
› indikátor baterie

Základní funkce:
› zapnutí / vypnutí
› 15 výšek plamene a výkonu
› termostat vestavěný do
ovladače
› časově nastavitelný termostat
› hlášení chyb
› indikátor baterie
› ovládání LED podsvícení

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.
DRU nabízí řadu možností pro
vnitřní úpravu vašeho krbu
Klasický kámen: pro klasický nebo
venkovský vzhled. Vypadá jako staré
zdivo.

KERAMICKÉ
OBLOŽENÍ
interiérů
vložek

Standard

Ceraglass
černé skleněné
panely

Přírodní světlý

Klasický kámen

Černá matná a standard: moderní
design a ideální pro sklo Clear View.
Ceraglass: pěkný odrazový efekt,
který vytváří další hloubku plamenů.
Přírodní: světle žlutá stěna (k dispozici
pro část sortimentu).

NEJBOHATŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ KRBY
RAABFIRES

RAABFIRES
LÁVOVÉ KAMENY

Malé 1–2 cm

Střední 2–4 cm

Velké 4–7 cm

SKLENĚNÉ KAMÍNKY ŘEZANÉ

Světlé zelené

Kouřové

Béžové

Modré

Kávové

Černé

Bílé zlato

Šedé

Nebeské

Bílé

Zelené

SKLENĚNÉ KOSTKY
Antracit

Béžové

SKLENĚNÉ KAMÍNKY LÁMANÉ

Světlé zelené

Černé

Antracit

Bílé stříbro Modré

Bílé

Kávové

Antracit

Nebeské

SKLENĚNÉ STŘEPY
Modré

Kávové

Bílé

Kávové

Béžové

Modré

Bílé

Blankitné

Žluté

Nebeské

Modré

Světle
modré

Černé

Blankitné

Hnědé

SKLENĚNÉ OBLÁZKY

SKLENĚNÉ KAMÍNKY ZIRKON

Červené

Modré

Žluté

Světle
modré

Černé

Hnědé

Zelené

Modré

Bílé

Světle
modré

Bílé

Zelené

Černé

Dodáváme příslušenství
od předních světových výrobců
a jako jediní vám nabízíme nejširší
sortiment.

RAABFIRES

RAABFIRES
KERAMICKÉ KOULE

Hnědé

Hnědý mix

Barevné

Barevný mix

Šedé velké

Šedý mix

Cihlové velké

Cihlový mix

Bílé velké

Bílý mix

Tmavě šedé velké

Tmavě šedý mix

Okrové velké

Okrový mix

Khaki velké

Khaki mix

Žluté velké

Žlutý mix

Šedé velké

Šedý mix

KERAMICKÉ KAMENY

Říční

Barevný mix

Šedé

Fialové

Bílé

Tmavě šedé

Okrové

Hnědé říční

Žluté

Šedé

LÁVOVÉ KAMENY BROUŠENÉ

Malé

Velké

RAABFIRES

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ
KRBY RAABFIRES

KLASICKÁ POLENA

Táborákové dříví

Standardní dříví

Náplavové dříví

Krátké a dlouhé

Bříza

Ohořelé dříví

Kempové dříví

Jílové dříví

MODERNÍ POLENA A VĚTVE

HD světlé

HD standard

HD bříza

Bílé větve

HP kůrové

HP mix

Černé větve

Šedé větve

RUSTIKÁLNÍ POLENA

HP světlé

HP šedé

KAMENY O.T.

Černé koule
9 kusů

Šedé koule
9 kusů

Černé koule
6 kusů

Velké šedé

Malé šedé

Světle šedé

Velké bílé

Malé šedé

Stříbrné

Růžové

Červené

Pískovcové

HP TOP Lávové
kameny malé

HP Lávové koule
šedé

HP Lávové koule
hnědé

HP Lávové koule
černé

HP Lávové koule
mix

LUXUSNÍ ANGLICKÁ KERAMICKÁ POLENA

Nejvyšší úroveň realismu. Špičková keramická polena vyráběna
na zakázku. Dopřejte si ten nejvyšší možný luxus.
Design a ceny se stanovují na základě osobní konzultace.

KOVOVÁ ŽHNOUCÍ VLÁKNA
Imitují žhavá vlákna slámy. Výrazně podporuje vizuální hodnotu hoření plynových krbů.

VERMIKULIT DO LOŽE HOŘÁKU

Drcený žlutý

Drcený černý

Chipsy hnědé

Chipsy černé

Chipsy šedé

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXTERIÉROVÉ KRBY RAABFIRES
nabízíme Vám nejširší sortiment.

Krycí plachta

Krycí plachta

Skříň pro řídící
jednotku

Přívodní
hadice s
tlakoměrem

Další tvary hořáků

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY
Informujte se u svého prodejce na další možnosti.
SKLENĚNÉ ZÁBRANY PROTI VĚTRU
Byť jsou naše krby osazeny kontroloní katodou hořícího
plynu a při uhašení plamenů větrem se nestane, že krb
uniká dál, doporučujeme proti častému zhasíná ve
větrných prostorách opatřit krb skleněnou zábranou.

KORPUSY FERMACELL
Korpusy pro vsazení plynových hořáků / připraveno pro
obložení. Vyrábíme z desek Fermacell o síle 10 a 12,5 mm.
Korpus je ocelový svařený rám s nosností pro cihlové nebo
kamenné obložení. Možnost dodání včetně cihlového nebo
kamenného obložené dle výběru.

RAABFIRES – VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY ČR
RAABFIRES vyvinul a realizuje výrobu venkovních plynových hořáků
nejen standardních, ale i zakázkových. Naše možnosti jsou téměř
neomezené. Záleží pouze na Vašich představách.
Standardní sortiment
› Kruhové hořáky: od průměru 30 cm do průměru 95 cm
› Čtvercové hořáky: od rozměru 30 × 30 cm do rozměru
98 × 98 cm
› Lineární hořáky: od délky 30 cm do délky 200 cm
Zakázkové rozměry a tvary
› Rohové vnější
› Rohové vnitřní
› Atypické rozměry
› Kaskádové
› Modulární
› Kruhové
› Lineární
› Čtvercové
› Vertikální ale i
horizontální
K výrobě používáme nejmodernější materiály a výrobní
postupy. Proto poskytujeme záruku na naše výrobky od
5 do 10 let. Zajišťujeme výrobu, dopravu a odbornou
montáž. Naše společnost zajišťuje záruční i pozáruční
servis.
Plyn
Všechny naše výrobky jsou určeny jak pro zemní plyn G20,
tak pro propan G31.
Ovládání
› pro naše krby jsme zvolili pouze dálkové ovládání. Mysleli
jsme hlavně na bezpečnost provozu a jeho co možná
největší automatizaci. Většina výrobců používá kvůli ceně
pouze ruční zapalování. Ale zde musí být na prvním
místě bezpečnost a pohodlnost používání.
› používáme prověřené řídící jednotky Mertik GV 60, které
umožňují tyto funkce:

Špičková vizualizace hořícího dřeva s hořákem RAABfires

› zapínání, vypínání, vestavený termostat, týdenní a
víkendový režim, regulaci plamene v 6-ti výškách a
výkonech.
› nikdo vám krb nezapálí, když nejste přítomni, to oceníte
jistě u společenských prostor, restaurací a zahrádek.

Řídící jednotky
k řízení našich výrobků využíváme nejmodernější řídící
jednotky a systémy
Komponent
K výrobě našich krbů využíváme z 90 % české výrobky.
Proto můžeme nabídnout jak rychlý termín dodání, tak
špičkovou kvalitu oproti dováženému sortimentu.

Jedinečný nerezový outdoor hořák RAABfires

RAABFIRES

LUXUSNÍ ZAKÁZKOVÁ ŘADA

LUXUSNÍ PLYNOVÉ STOLY

ZAKÁZKOVÉ

Skloubili jsme Vaše požadavky na exkluzivitu a jedinečnost a vyrábíme pro Vás
jedinečné plynové stoly. Používáme ty nejmodernější materiály, výjimečné kameny
a materiály, jako je třeba beton firmy Gravelli, se kterou pro Vás vyrábíme
jedinečnou limitovanou sérii betonových plynových stolů RAABfires Gravelli
Limited.
Všechny naše stoly jsou řízeny výhradně německou řídící jednotkou Mertik s
dálkovým ovládáním. Oproti evropské konkurenci, která používá pouze ruční
zapalování, jsme jistě mnoho let vepředu v bezpečnosti a pohodlnosti.
Naše výrobky nenajdete v běžné prodejní síti, ale omezené série pouze v
designových studiích nebo salonech. Objednat můžete pouze na našich
pobočkách nebo u našich exkluzivních obchodních partnerů.

› DOMŮ
› DO RESTAURACÍ
Gravelli
EDICE

› DO HOTELŮ
› PRO CATERINGOVÉ
AKCE

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 1 GRAVELLI

Gravelli
EDICE
OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Materiál beton Gravelli

Venkovní plynový stůl ocelový snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem podniku. Jednoduchý design,
snadná obsluha a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl betonový Gravelli
› Jednoduché ovládání
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 45 kg
Váha včetně balení: 75 kg
Celkový rozměr: 90 x 90 x 66 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 1 ANTRACIT

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Barva podstavce ANTRACIT

Venkovní plynový stůl ocelový snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem podniku. Jednoduchý design,
snadná obsluha a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl ocelový RAL antracit
› Jednoduché ovládání
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 45 kg
Váha včetně balení: 75 kg
Celkový rozměr: 90 x 90 x 66 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 1 WHITE

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Barva podstavce BÍLÁ

Venkovní plynový stůl ocelový snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem podniku. Jednoduchý design,
snadná obsluha a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl ocelový RAL bílá
› Jednoduché ovládání
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 45 kg
Váha včetně balení: 75 kg
Celkový rozměr: 90 x 90 x 66 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 1 RED

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Barva podstavce ČERVENÁ

Venkovní plynový stůl ocelový snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem podniku. Jednoduchý design,
snadná obsluha a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl ocelový RAL červená
› Jednoduché ovládání
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 45 kg
Váha včetně balení: 75 kg
Celkový rozměr: 90 x 90 x 66 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 1 NERO

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Ocelový rám, obložení žula NERO ASSOLUTO

Venkovní žulový plynový stůl snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem podniku. Jednoduchý design, snadná
obsluha a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl žulový
› Jednoduché ovládání
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 90 kg
Váha včetně balení: 115 kg
Celkový rozměr: 90 x 90 x 66 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 1 TEAK

DĚVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Ocelový rám, obložení TEAKOVÉ DŘEVO přírodní

Venkovní plynový stůl ocelový s obložením z Teakového dřeva snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem
podniku. Jednoduchý design, snadná obsluha a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl ocelový obložení dřevo
› Jednoduché ovládání
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 65 kg
Váha včetně balení: 85 kg
Celkový rozměr: 90 x 90 x 66 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL BENCH ANTRACIT

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Barva ANTRACIT

Venkovní plynový stůl ocelový snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem podniku. Jednoduchý design,
snadná obsluha a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu. Pouze pro zemní plyn.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl ocelový RAL antracit
› Jednoduché ovládání
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze zemní plyn

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

Váha: 55 kg
Váha včetně balení: 80 kg
Celkový rozměr: 130 x 70 x 28 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL BENCH WHITE

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Barva BÍLÁ

Venkovní plynový stůl ocelový snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem podniku. Jednoduchý design,
snadná obsluha a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu. Pouze pro zemní plyn.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl ocelový RAL bílá
› Jednoduché ovládání
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 280 cm
› Určeno pouze zemní plyn

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

Váha: 55 kg
Váha včetně balení: 80 kg
Celkový rozměr: 130 x 70 x 28 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL BENCH CONCRETE
by GRAVELLI

Gravelli
EDICE
BETONOVÝ STŮL Z EDICE GRAVELLI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám, opláštění BETON GRAVELLI

Venkovní plynový stůl betonový snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem podniku. Exkluzivní propracovaná
betonová deska Gravelli v jedinečné edici na zakázku. Pouze pro zemní plyn.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl betonový
› Jednoduché ovládání
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze zemní plyn

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

Váha: 135 kg
Váha včetně balení: 160 kg
Celkový rozměr: 130 x 70 x 28 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL BENCH FUSION

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám, opláštění podstavce žula BLACK FUSION

Venkovní plynový žulový stůl snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem podniku. Jednoduchý design, snadná
obsluha a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu. Pouze pro zemní plyn.
Charakteristika
› Venkovní plynový žulový stůl
› Jednoduché ovládání
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze zemní plyn

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

Váha: 120 kg
Váha včetně balení: 132 kg
Celkový rozměr: 130 x 70 x 28 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL BENCH VERDE

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám, opláštění podstavce žula VERDE UBATUBA

Venkovní plynový žulový stůl snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem podniku. Jednoduchý design, snadná
obsluha a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu. Pouze pro zemní plyn.
Charakteristika
› Venkovní plynový žulový stůl
› Jednoduché ovládání
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze zemní plyn

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

Váha: 120 kg
Váha včetně balení: 132 kg
Celkový rozměr: 130 x 70 x 28 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL BENCH TEAK 1

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám, opláštění podstavce TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva

Venkovní plynový dřevěný stůl snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem podniku. Jednoduchý design,
snadná obsluha a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu. Pouze pro zemní plyn.
Charakteristika
› Venkovní plynový dřevěný stůl
› Jednoduché ovládání
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze zemní plyn

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

Váha: 80 kg
Váha včetně balení: 102 kg
Celkový rozměr: 130 x 70 x 28 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 4 CONCRETE
by GRAVELLI

Gravelli
EDICE
BETONOVÝ STŮL Z EDICE GRAVELLI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový plech v barvách RAL, horní deska BETON GRAVELLI

Venkovní plynový stůl ocelový s betonovou deskou Gravelli, snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem
podniku. Promyšlený design a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový RAL
› Horní deska beton Gravelli
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 65 kg
Váha včetně balení: 90 kg
Celkový rozměr: 105 x 105 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 4 WHITE

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový plech barva bílá, horní deska ocelový plech barva bílá

Venkovní, sněhově bílý ocelový stůl snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem podniku. Promyšlený design a
nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový plech bílý
› Horní deska ocelový plech bílý
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 55 kg
Váha včetně balení: 85 kg
Celkový rozměr: 105 x 105 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 4 RED

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový plech antracit, horní deska ocelový plech červený

Venkovní plynový stůl ocelový v barevné kombinaci červená a antracit snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve
vašem podniku. Promyšlený design a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový plech
antracit
› Horní deska ocelový plech červená
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 55 kg
Váha včetně balení: 85 kg
Celkový rozměr: 105 x 105 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 4 FUSION

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový plech antracit, horní deska žula BLACK FUSION

Venkovní plynový stůl ocelový s antracitovým podstavcem a horní žulovou deskou BLACK FUSION. Podtrhne Váš luxusní
interiér a vytvoří z volného prostoru místo pohody s pohledem na krásný oheň.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový plech
antracit
› Horní deska žula BLACK FUSION
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 95 kg
Váha včetně balení: 115 kg
Celkový rozměr: 105 x 105 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 4 VERDE

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový plech antracit, horní deska žula VERDE UBATUBA

Venkovní plynový stůl ocelový s antracitovým podstavcem a horní žulovou deskou VERDE UBATUBA. Podtrhne Váš luxusní
interiér a vytvoří z volného prostoru místo pohody s pohledem na krásný oheň.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový plech
antracit
› Horní deska žula VERDE UBATUBA
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 95 kg
Váha včetně balení: 115 kg
Celkový rozměr: 105 x 105 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 4 TEAK

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva

Venkovní plynový stůl ocelový s antracitovým podstavcem a horní TEAKOVOU deskou v přírodním odstínu. Krásně doladí
pohled na oheň z dřevěné desky. Ideálně spojuje dva přírodní produkty oheň a dřevo.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový plech
antracit
› Horní deska TEAKOVÉ DŘEVO
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 75 kg
Váha včetně balení: 101 kg
Celkový rozměr: 105 x 105 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 4 TEAK COMPLEET

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM
Podstavec ocelový rám obložený TEAKOVÝM DŘEVEM, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Jedinečná kombinace ohně tancujícího na dřevěné desce
dá Vašemu exteriéru jedinečnost. TEAKOVÉ DŘEVO přírodní odstín.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový rám a
TEAKOVÉ DŘEVO
› Horní deska TEAKOVÉ DŘEVO
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

10,5 kW
10,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 85 kg
Váha včetně balení: 125 kg
Celkový rozměr: 105 x 105 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 5 CONCRETE
by GRAVELLI

Gravelli
EDICE
BETONOVÝ STŮL Z EDICE GRAVELLI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový plech v barvách RAL, horní deska BETON GRAVELLI

Venkovní plynový stůl ocelový s betonovou deskou Gravelli, snadno umístíte na vaši terasu nebo zahrádku ve vašem
podniku. Promyšlený design a nízká spotřeba řadí tyto plynové stoly mezi top produkty v daném segmentu.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový RAL
› Horní deska beton Gravelli
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
› Stůl s plynovým krbem v jednom
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 120 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 90 x 140 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 5 DUO

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový ANTRACIT, horní deska ocelová BÍLÁ

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Vyloženě rodinný a společenský stůl pro 4-6 osob Vám
umožní pohodlně strávit čas se svými přáteli.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel antracit
› Horní deska ocel bílá
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 65 kg
Váha včetně balení: 80 kg
Celkový rozměr: 90 x 140 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 5 RED

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový ANTRACIT, horní deska ocelová ČERVENÁ

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Vyloženě rodinný a společenský stůl pro 4-6 osob Vám
umožní pohodlně strávit čas se svými přáteli.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel antracit
› Horní deska ocel červená
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 65 kg
Váha včetně balení: 80 kg
Celkový rozměr: 90 x 140 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 5 FUSION

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový ANTRACIT, horní deska žula ocelová BLACK FUSION

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Vyloženě rodinný a společenský stůl pro 4-6 osob Vám
umožní pohodlně strávit čas se svými přáteli. Jedinečná luxusní žulová deska zrcadlící oheň.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel antracit
› Horní deska žula BLACK FUSION
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 120 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 90 x 140 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 5 VERDE

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový ANTRACIT, horní deska žula ocelová VERDE UBATUBA

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Vyloženě rodinný a společenský stůl pro 4-6 osob Vám
umožní pohodlně strávit čas se svými přáteli. Jedinečná luxusní žulová deska zrcadlící oheň.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel antracit
› Horní deska žula VERDE UBATUBA
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 120 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 90 x 140 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 5 TEAK

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám ANTRACIT, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva

Venkovní plynový stůl ocelový s antracitovým podstavcem a horní TEAKOVOU deskou v přírodním odstínu. Krásně doladí
pohled na oheň z dřevěné desky. Ideálně spojuje dva přírodní produkty oheň a dřevo.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový plech
antracit
› Horní deska TEAKOVÉ DŘEVO
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 75 kg
Váha včetně balení: 101 kg
Celkový rozměr: 90 x 140 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 5 TEAK COMPLEET

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM
Podstavec ocelový rám obložený TEAKOVÝM DŘEVEM, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Jedinečná kombinace ohně tancujícího na dřevěné desce
dá Vašemu exteriéru jedinečnost. TEAKOVÉ DŘEVO přírodní odstín.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový rám a
TEAKOVÉ DŘEVO
› Horní deska TEAKOVÉ DŘEVO
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 105 kg
Váha včetně balení: 135 kg
Celkový rozměr: 90 x 140 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 5 SMITH

RUČNÍ KOVÁŘSKÁ PRÁCE
OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec a horní deska ocelová, barva kovářská čerň - hrubý rustikální nátěr,
ručně kované rámy a příčníky.

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Vytvořili jsme moderní plynový stůl s patinou staré kovářské
práce a to díky hrubému nátěru kovářskou černí a nýtovaných výztuh, které jsme pro Vás ručně ukovali.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel, barva
kovářská čerň
› Horní deska ocel červená
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 125 kg
Váha včetně balení: 150 kg
Celkový rozměr: 90 x 140 x 76 cm
Varinty rozměrů: 90 x 90 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

o

KRYCÍ PLACHTA

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 5 CORTEN

RUČNÍ KOVÁŘSKÁ PRÁCE
OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM
Rám a příčníky - nátěr kovářská čerň, ručně kované rámy a příčníky, výplň Cortenový plech.

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Vytvořili jsme moderní plynový stůl s patinou staré kovářské
práce a to díky hrubému nátěru kovářskou černí a nýtovaných výztuh s výplněmi z Cortenového plechu
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, rám ručně kované díly
› Výplň Cortenový plech
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 125 kg
Váha včetně balení: 150 kg
Celkový rozměr: 90 x 140 x 76 cm
Varianty rozměrů: 90 x 90 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

o

KRYCÍ PLACHTA

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 6 CONCRETE
by GRAVELLI

Gravelli
EDICE
BETONOVÝ STŮL Z EDICE GRAVELLI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový plech ANTRACIT, horní deska BETON GRAVELLI

Venkovní plynový stůl jedinečného designu pro ideální zakomponování do moderního exteriéru. Vyloženě rodinný a
společenský stůl pro 4-5 osob Vám umožní pohodlně strávit čas se svými přáteli.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel antracit
› Horní deska BETON GRAVELLI
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 135 kg
Váha včetně balení: 165 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 6 DUO

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový ANTRACIT, horní deska ocelová BÍLÁ

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Vyloženě rodinný a společenský stůl pro 4-5 osob Vám
umožní pohodlně strávit čas se svými přáteli. Velmi oblíbený atraktivní vzhled.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel antracit
› Horní deska ocel bílá
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 70 kg
Váha včetně balení: 95 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 6 WHITE

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový BÍLÝ, horní deska ocelová BÍLÁ

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Vyloženě rodinný a společenský stůl pro 4-5 osob Vám
umožní pohodlně strávit čas se svými přáteli.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel bílý
› Horní deska ocel bílá
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 70 kg
Váha včetně balení: 95 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 6 RED

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový ANTRACIT, horní deska ocelová ČERVENÁ

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Vyloženě rodinný a společenský stůl pro 4-5 osob Vám
umožní pohodlně strávit čas se svými přáteli. Pro moderní exteriér.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel antracit
› Horní deska ocel červená
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 70 kg
Váha včetně balení: 95 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 6 FUSION

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový ANTRACIT, horní deska žula ocelová BLACK FUSION

Jeden z našich nejluxusnějších venkovních plynových stolů, kde jsme skloubili originální design a špičkové materiály.
Jedinečná luxusní žulová deska zrcadlící oheň.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel antracit
› Horní deska žula BLACK FUSION
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 120 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 6 VERDE

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový ANTRACIT, horní deska žula ocelová VERDE UBATUBA

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Vyloženě rodinný a společenský stůl pro 4-6 osob Vám
umožní pohodlně strávit čas se svými přáteli. Jedinečná luxusní žulová deska zrcadlící oheň.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel antracit
› Horní deska žula VERDE UBATUBA
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 120 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 90 x 140 x 76 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 6 TEAK

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec antracit, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva

Venkovní plynový stůl ocelový s antracitovým podstavcem a horní TEAKOVOU deskou v přírodním odstínu. Krásně doladí
pohled na oheň z dřevěné desky. Ideálně spojuje dva přírodní produkty oheň a dřevo.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový plech
antracit
› Horní deska TEAKOVÉ DŘEVO
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 85 kg
Váha včetně balení: 111 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 6 TEAK COMPLEET

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM
Podstavec ocelový rám obložený TEAKOVÝM DŘEVEM, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Jedinečná kombinace ohně tancujícího na dřevěné desce
dá Vašemu exteriéru jedinečnost. TEAKOVÉ DŘEVO přírodní odstín.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový rám a
TEAKOVÉ DŘEVO
› Horní deska TEAKOVÉ DŘEVO
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 115 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 7 DOUBLE TEAK

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM
Podstavec ocelový rám obložený TANTRACIT, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Jedinečná kombinace ohně tancujícího na dřevěné desce
dá Vašemu exteriéru jedinečnost. TEAKOVÉ DŘEVO přírodní odstín.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový rám
antracit
› Horní deska TEAKOVÉ DŘEVO
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 115 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 7 DOUBLE CORTEN

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM
Podstavec ocelový rám obložený CORTENOVÝM plechem, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Jedinečná kombinace ohně tancujícího na dřevěné desce
dá Vašemu exteriéru jedinečnost. TEAKOVÉ DŘEVO přírodní odstín.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový rám
Cortenový plech
› Horní deska TEAKOVÉ DŘEVO
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 115 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 8 LIGHT BLACK TEAK

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM SE SVĚTELNOU SKLENĚNOU DESKOU
Podstavec ocelový rám obložený TEAKOVÝM DŘEVEM, horní deska plech ANTRACIT

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Neotřelý design s vetknutou mléčnou skleněnou
deskou a LED podsvícením vykouzlí jedinečnou atmosféru. Obložení podstavce TEAKOVÉ DŘEVO přírodní odstín.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový rám a
TEAKOVÉ DŘEVO - SKLENĚNÁ DESKA - LED
› Horní deska ocel antracit
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 115 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 8 LIGHT WHITE BLACK

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM SE SVĚTELNOU SKLENĚNOU DESKOU
Podstavec ocelový plech ANTRACIT, horní deska ocelový plech BÍLÝ.

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Neotřelý design s vetknutou mléčnou skleněnou deskou a
LED podsvícením vykouzlí jedinečnou atmosféru. Obložení podstavce plech ANTRACIT horní deska plech BÍLÝ.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový rám a
plech antracit - SKLENĚNÁ DESKA - LED
› Horní deska ocel bílý
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 115 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 8 LIGHT RED BLACK

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM SE SVĚTELNOU DESKOU
Podstavec ocelový rám obložený plechem ANTRACIT, horní deska plech ČERVENÁ.

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Neotřelý design s vetknutou mléčnou skleněnou deskou a
LED podsvícením vykouzlí jedinečnou atmosféru. Obložení podstavce plech ANTRACIT horní deska ČERVENÁ.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový rám
antracit - SKLENĚNÁ DESKA - LED
› Horní deska červená
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 115 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 8 LIGHT BLACK STS

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM SE SVĚTELNOU DESKOU
Podstavec ocelový rám obložený nerezovým plechem, horní deska plech ANTRACIT

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Neotřelý design s vetknutou mléčnou skleněnou deskou a
LED podsvícením vykouzlí jedinečnou atmosféru. Obložení podstavce nerezový plech.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový rám a
nerezový plech - SKLENĚNÁ DESKA - LED
› Horní deska plech antracit
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 115 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 8 LIGHT CORTEN SUMA

CORTENOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM SE SVĚTELNOU DESKOU
Podstavec i horní deska CORTENOVÝ plech.

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Neotřelý design s vetknutou mléčnou skleněnou deskou a
LED podsvícením vykouzlí jedinečnou atmosféru. Obložení CORTENOVÝ plech.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový rám a
Cortenový plech - SKLENĚNÁ DESKA - LED
› Horní deska Cortenový plech
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 115 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 8 LIGHT CORTEN BLACK

CORTENOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM SE SVĚTELNOU DESKOU
Podstavec ocelový plech ANTRACIT horní deska CORTENOVÝ plech.

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl pro ideální zakomponování do exteriéru. Neotřelý design s vetknutou mléčnou skleněnou deskou a
LED podsvícením vykouzlí jedinečnou atmosféru. Horní deska CORTENOVÝ plech, podstavec plech ANTRACIT.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový rám a
plech antracit - SKLENĚNÁ DESKA - LED
› Horní deska Cortenový plech
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu
Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 115 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 9 PANEL WHITE

OCELOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám barva BÍLÁ, deska stolu plech BÍLÝ.

Venkovní plynový stůl na úzké noze je ideální pro pohodlné sezení a servírování pokrmů. Malý hořák poskytuje teplo a
osvětlení ohněm v nerušené intenzitě.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl na bílé ocelové noze
› Horní deska ocel bílá
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 70 kg
Váha včetně balení: 100 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 9 PANEL DUO

OCELOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám barva ANTRACIT, deska stolu plech BÍLÝ.

Venkovní plynový stůl na úzké noze je ideální pro pohodlné sezení a servírování pokrmů. Malý hořák poskytuje teplo a
osvětlení ohněm v nerušené intenzitě.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl na antracitové ocelové noze
› Horní deska ocel bílá
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 70 kg
Váha včetně balení: 100 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 9 PANEL GRAVELLI
by GRAVELLI

Gravelli
EDICE
BETONOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám barva ANTRACIT, deska stolu originální beton Gravelli.

Venkovní plynový stůl na úzké noze je ideální pro pohodlné sezení a servírování pokrmů. Malý hořák poskytuje teplo a osvětlení
ohněm v nerušené intenzitě a společně s betonovou deskou Gravelli získáváte opravdovou designovou lahůdku.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl na antracitové noze
› Horní deska beton Gravelli
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 115 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm
Ovládání: dálkové, Mertik

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 9 PANEL FUSION

ŽULOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám barva ANTRACIT, deska stolu žula BLACK FUSION.

Venkovní plynový stůl na úzké noze je ideální pro pohodlné sezení a servírování pokrmů. Malý hořák poskytuje teplo a
osvětlení ohněm v nerušené intenzitě. Krásné odrážení plamene na žulové desce.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl na antracitové ocelové noze
› Horní deska žula Black Fusion
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 115 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 9 PANEL RED

OCELOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám barva ČEVRENÁ, deska stolu plech ČERVENÝ.

Venkovní plynový stůl na úzké noze je ideální pro pohodlné sezení a servírování pokrmů. Malý hořák poskytuje teplo a
osvětlení ohněm v nerušené intenzitě. Červená barva zintenzivní plápolání ohně.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl na červené ocelové noze
› Horní deska ocel červená
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 70 kg
Váha včetně balení: 100 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 9 PANEL MILANO

OCELOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám barva ANTRACIT, deska stolu plech ČERVENÝ.

Venkovní plynový stůl na úzké noze je ideální pro pohodlné sezení a servírování pokrmů. Malý hořák poskytuje teplo a
osvětlení ohněm v nerušené intenzitě. Červená barva zintenzivní plápolání ohně.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl na antracitové ocelové noze
› Horní deska ocel červená
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 70 kg
Váha včetně balení: 100 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 9 PANEL TEAK

DŘEVĚNÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM
Podstavec ocelový rám barva ANTRACIT, deska stolu TEAKOVÉ dřevo - přírodní odstín.

Dálkové
ovládání

Venkovní plynový stůl na úzké noze je ideální pro pohodlné sezení a servírování pokrmů. Malý hořák poskytuje teplo a
osvětlení ohněm v nerušené intenzitě. Společně s dřevěnou deskou vám přináší sílu přírody.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl na antracitové ocelové noze
› Horní deska Teakové dřevo
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 70 kg
Váha včetně balení: 100 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 9 PANEL VERDE

ŽULOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM

Dálkové
ovládání

Podstavec ocelový rám barva ANTRACIT, deska stolu žula Verde Ubatuba.

Venkovní plynový stůl na úzké noze je ideální pro pohodlné sezení a servírování pokrmů. Malý hořák poskytuje teplo a
osvětlení ohněm v nerušené intenzitě.
Charakteristika
› Venkovní plynový stůl na antracitové ocelové noze
› Horní deska žula Verde Ubatuba
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

12,5 kW
12,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 115 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Celkový rozměr: 153 x 90 x 80 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

o

KRYCÍ PLACHTA
černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Poznámka:
K tomuto typu doporučujeme
keramická polena a skleněnou
zábranu – příplatek

Keramická polena SET 3 kusy

Krycí plachta

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel, víko
hořáku.
Cena krbu nezahrnuje
Skleněné zábrany proti větru, keramická polena, krycí plachtu.

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA
proti větru včetně úchytů

Skleněná zábrana proti větru

+

KAMÍNKY

+

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 10 COLUMN BLACK

DESIGNOVÝ PLYNOVÝ SLOUP

Dálkové
ovládání

Barva antracit

Venkovní plynový sloup pro ideální osvětlení a vytápění zahrádky a to díky kompaktním rozměrům, vhodné pro
prezentaci interiérů nebo akcí. Vhodné také pro vstupy do hotelů a restaurací, na zahrádky.
Charakteristika
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,5 kW
5,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 150 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 45 kg
Váha včetně balení: 75 kg
Celkový rozměr: 145 x 40 x 40 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Krycí plachta

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

Poznámka:
K tomuto typu
doporučujeme keramická
polena – příplatek

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel.

Cena krbu nezahrnuje
keramická polena, krycí plachtu.

o

KRYCÍ PLACHTA

proti větru včetně úchytů

Keramická polena SET 3 kusy

+

KAMÍNKY

-

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 10 COLUMN WHITE

DESIGNOVÝ PLYNOVÝ SLOUP

Dálkové
ovládání

Barva bílá

Venkovní plynový sloup pro ideální osvětlení a vytápění zahrádky a to díky kompaktním rozměrům, vhodné pro
prezentaci interiérů nebo akcí. Vhodné také pro vstupy do hotelů a restaurací, na zahrádky.
Charakteristika
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,5 kW
5,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 150 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 45 kg
Váha včetně balení: 75 kg
Celkový rozměr: 145 x 40 x 40 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Krycí plachta

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

Poznámka:
K tomuto typu
doporučujeme keramická
polena – příplatek

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel.

Cena krbu nezahrnuje
keramická polena, krycí plachtu.

o

KRYCÍ PLACHTA

proti větru včetně úchytů

Keramická polena SET 3 kusy

+

KAMÍNKY

-

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 10 COLUMN FUSION

DESIGNOVÝ PLYNOVÝ SLOUP

Dálkové
ovládání

Barva stříšky antracit, podstavec žula Black Fusion

Venkovní plynový sloup pro ideální osvětlení a vytápění zahrádky a to díky kompaktním rozměrům, vhodné pro
prezentaci interiérů nebo akcí. Vhodné také pro vstupy do hotelů a restaurací, na zahrádky.
Charakteristika
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,5 kW
5,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 150 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 65 kg
Váha včetně balení: 95 kg
Celkový rozměr: 145 x 40 x 40 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Krycí plachta

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

Poznámka:
K tomuto typu
doporučujeme keramická
polena – příplatek

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel.

Cena krbu nezahrnuje
keramická polena, krycí plachtu.

o

KRYCÍ PLACHTA

proti větru včetně úchytů

Keramická polena SET 3 kusy

+

KAMÍNKY

-

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 10 COLUMN RED

DESIGNOVÝ PLYNOVÝ SLOUP

Dálkové
ovládání

Barva červená

Venkovní plynový sloup pro ideální osvětlení a vytápění zahrádky a to díky kompaktním rozměrům, vhodné pro
prezentaci interiérů nebo akcí. Vhodné také pro vstupy do hotelů a restaurací, na zahrádky.
Charakteristika
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,5 kW
5,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 150 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 45 kg
Váha včetně balení: 75 kg
Celkový rozměr: 145 x 40 x 40 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Krycí plachta

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

Poznámka:
K tomuto typu
doporučujeme keramická
polena – příplatek

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel.

Cena krbu nezahrnuje
keramická polena, krycí plachtu.

o

KRYCÍ PLACHTA

proti větru včetně úchytů

Keramická polena SET 3 kusy

+

KAMÍNKY

-

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 10 COLUMN STS

DESIGNOVÝ PLYNOVÝ SLOUP NEREZOVÝ

Dálkové
ovládání

Materiál kartáčovaná nerez

Venkovní plynový sloup pro ideální osvětlení a vytápění zahrádky a to díky kompaktním rozměrům, vhodné pro
prezentaci interiérů nebo akcí. Vhodné také pro vstupy do hotelů a restaurací, na zahrádky.
Charakteristika
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,5 kW
5,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 150 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 45 kg
Váha včetně balení: 75 kg
Celkový rozměr: 145 x 40 x 40 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Krycí plachta

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

Poznámka:
K tomuto typu
doporučujeme keramická
polena – příplatek

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel.

Cena krbu nezahrnuje
keramická polena, krycí plachtu.

o

KRYCÍ PLACHTA

proti větru včetně úchytů

Keramická polena SET 3 kusy

+

KAMÍNKY

-

RAABFIRES

VENKOVNÍ
plynový stůl

COOL 10 COLUMN VERDE

DESIGNOVÝ PLYNOVÝ SLOUP

Dálkové
ovládání

Barva stříšky antracit, podstavec žula Verde Ubatuba

Venkovní plynový sloup pro ideální osvětlení a vytápění zahrádky a to díky kompaktním rozměrům, vhodné pro
prezentaci interiérů nebo akcí. Vhodné také pro vstupy do hotelů a restaurací, na zahrádky.
Charakteristika
› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,5 kW
5,5 kW

Podmínka
› Krb není určený pro provoz za deště
› Nutný volný prostor nad hořákem 150 cm
› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Hlavní parametry
Značka: RAABFIRES (ČR)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan 5 kg láhev
Spalovací systém: otevřený
Typ komínu: bez komínu
Váha: 65 kg
Váha včetně balení: 95 kg
Celkový rozměr: 145 x 40 x 40 cm

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá jeden SET 3 kusy

čiré bílé

+

čiré barevné

+

černé lesklé

+

bílé mramorové

+

LÁVOVÉ KAMENY
antracit tmavý

Ovládání: dálkové, Mertik

černá

Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Krycí plachta

+

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

Poznámka:
K tomuto typu
doporučujeme keramická
polena – příplatek

skleněné kamínky
viz příslušenství

+

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Cena krbu zahrnuje
Vysoce kvalitní nerezový hořák RAABFIRES, dálkové ovládání, tlakový regulátor 30 mbar, lávové kameny, metrová hadice, ovládací panel.

Cena krbu nezahrnuje
keramická polena, krycí plachtu.

o

KRYCÍ PLACHTA

proti větru včetně úchytů

Keramická polena SET 3 kusy

+

KAMÍNKY

-

RAABFIRES

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VENKOVNÍ
plynový krb

Skleněná zábrana proti větru
Poskytuje nejen ochranu proti zhasínání plamene, ale doplňuje překrásně
design Vašeho plynového stolu.

Nerezové krycí poklice
Prší nebo sněží a potřebujete krátkodobě přikrýt hořák? Nechcete použít
stůl s hořákem? Potřebujete větší plochu stolu? Pak jsou poklice ideálním
řešením. Dodáváme na všechny typy krbů RAABFIRES.

Kvalitní krycí plachty
Zajistí Vám perfektní ochranu v době, kdy stoly nepoužíváte. Ochrana proti
dešti, sněhu nebo před kolemjdoucími.

Špičková realistická polena
Pro získání ještě většího efektu hořícího dřeva volte sadu tří kusů keramických
polen nebo více sad.

Lávové kameny
Každý plynový stůl nebo sloup obsahují sadu lávových kamenů pro daný
typ. Při poškození nebo ztrátě můžete objednat novou sadu.

Skladba interiérového vybavení hořáků RAABfires: při použití polen jako první vrstvu použijte vždy násyp malých lávových kamenů,
potom doplňte o keramická polena nebo kameny. Při použití skleněných kamínků použijte jako násyp pouze skleněné kamínky bez
dalšího příslušenství.
LED osvětlení hořáků RAABfires – dodáváme kompletní sady LED osvětlení.
Osvětlení hořáku je realizováno do násypu skleněných kamenů. Do násypů skleněných
kamínku lze objednat 6 základních odstínů osvětlení: bílá, žlutá, oranžová, modrá, zelená, červená.

DISTRIBUTION

KLIMATIZACE

DISTRIBUTION

DIVIZE KLIMATIZACE
Od vytápění to byl jen malý, ale logický krok k prodeji a
specializované montáži klimatizací.

Zajišťujeme logický sortiment pro Váš byt, dům,
chatu či firmu...

vytápění i chlazení.
V jeden montážní týden krb i klimatizaci.
Servis a záruky na vytápění i klimatizace od jedné společnosti.

Prostě jednoduché a výhodné.

Klimahet Distribution s.r.o.
je divizí společnosti Hetvoor Distribution s.r.o.

O naší divizi
Nabízíme Vám, jako autorizovaný partner Haier odbornou dodávku a montáž
klimatizací HAIER na klíč. Poskytujeme návrh a realizaci klimatizací na klíč se zárukou
3 roky. Hlavním cílem KLIMAHET je profesionální příprava, odborná montáž díla a
servisní podpora do 48 hodin.
Navštivte náš showroom, kde si můžete pohodlně vybrat nejen způsob vytápění, ale
i typ chlazení a design nástěnné jednotky do interiéru.

Historie
Klimahet Distribution s.r.o. je divizí společnosti Hetvoor Distribution s.r.o., která je
lídrem v oboru ekologického vytápění prostřednictvím dovozu, dodávky a montáže
plynových krbů, krbů a kamen na pelety a dřevo.
Hetvoor je největší dovozce a prodejce plynových krbů v ČR a provozuje jak
distribuční sklad, tak největší showroom v ČR. Prostřednictvím našeho exkluzivního
partnera pak showroom na Slovensku.
Hetvoor je na trhu již od roku 2000 a za tuto dobu se stal renomovanou firmou
poskytující komplexní služby na nejvyšší úrovni v oblasti vytápění. V současnosti
zajišťujeme s vysoce specializovaným týmem návrhy a dodávky topných systémů.

Klimatizace Haier
dodáváme včetně
profesionální
montáže

Výhody
Nabízíme Vám, jako autorizovaný ověřený partner Haier odbornou dodávku a montáž klimatizací HAIER na klíč. Poskytujeme
návrh a realizaci klimatizací na klíč se zárukou 3 roky. Hlavním cílem KLIMAHET je profesionální příprava, odborná montáž díla a
servisní podpora do 48 hodin na celém území ČR. Od návrhu až po realizaci profesionálně.

Příběh značky

Současná rozmanitá doba internetu je doba, která je netradiční, jelikož přináší jeden rozměr pro všechny, kdy již
produkty a nabízená řešení přestávají stačit požadavku. Zákazník chce, aby s ním bylo zacházeno jako se
suveréním jedincem včetně plného respektu.
Každý má vlastní unikátní životní styl. To je důvod, proč Haier pozorně naslouchá Vašim životním potřebám, díky
kterým je schopen přesně pochopit a reagovat na Vaše životní potřeby. Tzn., že každý z Vás může získat od spol.
Haier přesně to řešení, které potřebuje pro jeho konkrétní potřebu, ať už je jakékoliv; soﬁstikované, moderní,
jednoduché nebo i velmi snadné.
Z pozice světového leadera změnil Haier produkty, řešení a změnil organizaci na plně propojený základ. Díky
tomu jsou veškeré interní a externí zdroje velmi rychle připojeny a aktivovány. Věříme pouze v to, že vždy
splníme zákazníkovo přání a očekávání , i v tomto velmi rychle měnícím se světě.
Být součástí sítě s názvem Haier znamená vytvářet nové příležitosti.

Globální pozice
850
mld.

Kč
Internetová
strategie

650

mld.

Založeno v roce 1984. Společnost Haier je číslo 1 na
světovém trhu s domácími spotřebiči. V roce 2017
obrat skupiny činil 814 miliard Kč.

Strategie
globální
značky

420

mld.

Mezinárodní
strategie

67

mld.

Rozdělení
strategií

3,3

mld.

14 mil.

Budování
strategie

1984

1991

1998

2005

10.5%

Qingdao Haier, jedna ze společností skupiny Haier Group,
získala ocenění Fortune’ s 2018 GLOBAL 500 v hodnocení
největších světových společností.

2012

2017

Čas

č.2

6.0%

č.3

5.3%

Ostatní

Společnost Haier byla oceněna jako největší dodavatel domácích spotřebičů v roce 2017 s
podílem na světovém trhu 10,5 %. Jedná se o 1. místo již 9. rok po sobě. Zdroj:
Euromonitor).

Haier je číslo 1 na světe mezi připojitelnými klimatizacemi
(včetně chytrých klimatizací), s podílem na trhu v roce 2017
30.5%. První místro v této kategorii Haier obdržel již druhým
rokem!

Haier je číslo 1 na světe mezi připojitelnými klimatizacemi (včetně chytrých klimatizací), s
podílem na trhu v roce 2017 30.5%. První místro v této kategorii Haier obdržel již druhým
rokem!

klimatizace v Evropě
Nabízené hodnoty
Haier klimatizace je jedním z nejuznávanějších světových dodavatelů produktů HVAC a to především díky svým inovacím, technologií a
obchodnímu modelu. Vše vede k jedinému cíli a to je vytvářet odpovídající technologie k jednoduchému vytvoření maximálního
komfortu pro samotné uživatele klimatizačních jednotek.

Koncový uživatel Zdraví
Účinnost samočistící funkce
Hlučnost od

15dB(A)

99.9%

Instalační firma Snadná instalace

50% instalačního času
Úspora 80% servisního času
Úspora

Životní prostředí Přátelské řešení

R32
O 68% nižší GWP, ODP=0.
Vysoká účinnosti, Chladivo

Přítomnost v Evropě
Haier klimatizace využívá své místní kanceláře pro maximální podporu a řešení všech záležitostí svých klientů ve Francii, Itálii, Španělsku,
Německu, VB, Belgii, Polsku, Maďarsku a Rusku. Pro zajištění veškerých potřeb zákazníků v dalších evropských zemích je navázána
dlouhodobá a úzká spolupráce s partnery (dovozci), kteří se vždy řadí mezi profesionály na svém trhu a řadí se mezi významné
společnosti.
Haier
pobočky

Haier Agent

Poland
Belgium

klima v Evropě
Haier klimatizace neustále přijímá nové technologie a opatření ke splnění nařízení a cílů EU!
Prevence nebezpečné globální klimatické situace je hlavní klíčovou prioritou Evropské unie. EU intenzivně pracuje na zvýšen í
energetické účinnosti a zakázání skleníkových plynů.

Regulace F-plynů od roku 2015
Regulace F-plynů, přijatá v roce 2006 byla nahrazena “novou” regulací plynů dle směrnice EU č. 517/2014 z roku 2014, jejíž platnost je
od 1.1. 2015. Nová směrnice přináší celou řadu nových požadavků a limitů, jako jsou například:

• Limit celkového množství používaných (prodaných) F-plynů v EU od
roku 2015, s cílem snížení celkového množství v roce 2030 na 1/5 vůči
roku 2014. Toto je zřejmě hlavním hnacím motorem pro následné
budoucí inovace.

• Zákaz používání F-plynů v řadě nových zařízení, u kterých jsou snadno
dostupná méně škodlivá řešení, jako např. u chladniček pro domácnost
nebo komerční použití, klimatizací atd.

European
Commission

• Prevence úniků F-plynů na stávajících zařízeních vlivem pravidelných
kontrol, servisní činnosti a znovuzískávání (odběr / likvidace ) chladiva po
ukončení provozu zařízení.

120%

100%
počátek

100%

Celkové dovolené umístitelné množství
HFC plynů na trh Evropské unie

93%

80%
63%

Počátek

MT CO2 eq

2015

100%

182.9

2016-2017

93%

170.1

2018-2020

63%

115.2

60%
45%

40%

31%
24%

21%

Povolené umístitelné množství HFC plynů na trh EU (%)

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

0%

2015

20%

směrnice
Směrnice ErP (Eco-design)
Haier klimatizace disponuje celou produktovou řadou splňující veškeré energetické požadavky, které
jsou dány směrnicí ErP včetně nových energetických štítků, apod..

AS25S2SD1FA/1U25S2PJ1FA
SEER

SCOP

A+++

A+++
A++
A+
A
B
C
D
kW 2,6
SEER 8,5
kWh/annum 107

A+++
A++
A+
A
B
C
D

• Minimální energetická třída Haier klimatizace stanovena jako
A++/A+ (9k jednotky), což odpovídá výrazně vyššímu standardu v
porovnání s požadavkem směrnice, který je B/A.

A+++ A+++

kW 1,4
SCOP 6,2
kWh/annum 320

2,6
5,1
716

X
X
X

54 dB

• V roce 2018 jsme uvedli na trh modely s chladivem R32, které
dosahují energetické třídy A+++ a garantují provoz i v těch
nejtěžších podmínkách z hlediska nízkých venkovních teplot, jako
jsou např. skandinávské země.

61 dB
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE ENERGINER

626/2011

Pro detailní informace týkající se eco designu prosím nahlédněte na
www.haier.com/ecodesign

Eurovent certiﬁkace od roku 2004
Haier klimatizace je držitelem prestižní ceritiﬁkace EUROVENT. Certiﬁkace řiká, že jednotky Haier jsou kvalitním a jedním z nejlepších
řešení pro instalační ﬁrmy a profesionály v oboru. Informace o certiﬁkaci naleznete také přímo na stránkách Eurovent.

Eurovent Certita Certification S.A.S. - 48/50, rue de la victoire - 75009 PARIS FRANCE
R.C.S. PARIS 513 133 637 - NAF 7120B
Accreditation #5-0517 Products and Services Certification
according to NF EN ISO/CEI 17065:2012 - Scope available on
www.cofrac.fr.
COFRAC is signatory of EA MLA, list of EA members is available in
http://www.european-accreditation.org/ea-members

Certification Diploma N° : 00.01.079
Eurovent Certita Certification certifies that

Air Conditioners
Comfort Air Conditioners below 12kW
from

Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd
Located at
South room #401, Brand Center Building - Haier High-Tech Industrial Park, Lao Shan District,
266101 Qingdao (Shandong Province), China

Trade name
HAIER

have been assessed according the requirements of following standard

OM-1-2018
All products inside this defined scope are certified according to “Certify-all” principle
The list of certified products is displayed at :

http://www.eurovent-certification.com

Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd
is authorised to use the EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE mark
in accordance with the rules specified in the Operational Manual

OM-1-2018

Erick MELQUIOND
President

Approval date :
Re-checked on :

2000/01/01
2018/10/17

Valid until : 2019/01/31

Claris version: Prod 8.11.33 (16/10/2018)

R&D centrum
Na konci cesty vedoucí přes nejdelší most na světě je krásné přímořské město Qingdao, které je vstupní bránou do masivního
průmyslového komplexu Haier. V tomto komplexu naleznete světově nejvyspělejší výzkumné a vývojové centrum klimatizační,
chladicí, větrací a vytápěcí techniky.
Centrum disponuje nejvyšší budovou na světě určenou pro testování převýšení chladivových klimatizačních systémů. Díky tomuto
výzkumnému centru se Haier zařadil mezi vedoucí společnosti v rozvoji technologií a je schopen nabízet konkrétní jedinečná
řešení pro všechna klimatická pásma a prostředí po celém světě.
Při vstupu do recepce výzkumného centra budete ohromeni ukázkovou strojovnou chlazení a monitorovacího centra pro
sledování veškerých chladiču Haier ve světě včetně MRV a CAC split systémů vybavených cloudovým systémem monitoringu.
Ve strojovně chlazení jsou umístěny vodou chlazené chladiče kapalin s Turbocor kompresory pro bezolejový provoz s
vysokou účinností. Chladiče slouží pro chlazení celé budovy výzkumného centra. 6-ti patrová budova je pracovním místem pro
více než 1 000 předních expertů a inženýrů, kteří mají k dispozici 120 nejmoderněji vybavených laboratoří pro všestranné testování,
jako jsou klimatické laboratoře pro testování provozu a výkonu při arktických, ale také při tropických teplotách, hlukové laboratoře,
laboratoře pro testování venkovních vlivů a jejich dopad na jednotky včetně laboratoří testujících provozuschopnost zařízení atd..
Inženýři Haier pracují každý den v kontaktu s týmem celosvětových expertů na vývoji technologií, které budou maximálně šetrné k
životnímu prostředí.

Laboratoř Haier & Mitsubishi

Laboratoř Haier & HICHLY

Cleancool

Koncept
Během provozu klimatizační jednotky se akumuluje prach na výměníku jednotky. Znečištěný výměník je vhodné prostředí pro růst
bakterií a ovlivňuje kvalitu vystupujícího vzduchu z jednotky s dopadem na lidské zdraví. Technologie Self Clean využívá námrazy
na výměníku s pomocí vlhkosti ve vzduchu a odstraňuje prach a nečistoty při odtávání.
Funkce dostupná pouze u vybraných modelů a vždy jen v kombinaci single split tedy 1+1.

Technologie
1 Technologie studené expanze
S využitím nejvhodnější povrchové teploty výměníku a množstvým vzduchu proudícího přes něj, dojde k o 30 % vyššímu
zamrznutí vzdušné vlhkosti na jeho povrchu v porovnání s běžnými modely. Námraza vytváří silnou studenou expanzi, která
snadno odstraňuje nečistoty.

Nečistota
Kondenzace

Řízení
povrchové
teploty k
vytvoření
námrazy k
odstranění
nečistot

Zvýšení
povrchové
teploty ke
zkapalnění
námrazy pro
odvod
uvolněných
nečistot

Čistý
jako
nový

960

Čistota

Studená expanze
Řízení rychlosti
proudění vzduchu

kg/cm2

100%
50%
5%

Pohlcení tepla

10%

Čas

2 Hydroﬁlní hliníkový povrch
Speciální povrch výměníku zvyšuje rychlost proudění vody o 20 % a to znamená snadnější odstranění nečistot.

α
α

Normal

Hydroﬁlní hliníkový povrch

α=10˚~15˚

α≈5˚

3 Nano iontová-stříbrná povrchová vrstva
Povrch obsahuje ionty stříbra, které efektivně zabíjejí 99,9 % bakterií a omezují jejich růst.

SH

SAg

Bacteria
SH

SAg

Výhody

1

Inovativní technologie efektivně zabíjí bakterie a
udržuje výměník jednotky čistý. Je tak zajištěn čistý a
zdraví vzduch vystupující z klimatizační jednotky.

2

Nečistoty na výměníku jednotky snižují její výkon o
15-30 %. Díky této technologii je zajištěn neustálě
plný výkon jednotky.

3

Je velmi složité / nákladné zajistit obdobné vyčištění
výměníků. Díky této funkci je možné snížit i provozní
náklady jednotky.

15 Super tichý provoz
dB(A)

Výhody
Nebuďte rušeni a užijte si ticho [15dB(A)] díky optimalizovanému systému proudění vzduchu.
Cítíte, že Vás Vaše klimatizace ruší svým provozem? Haier vyvinul novou technologii řízení hlučnosti, společně s optimalizovaným
systémem proudění a křížovým ventilátorem, s možností nastavení jednotky do provozního módu QUITE.

10 m od jedoucího automobilu

Běžná konverzace

Noc v krajiné oblasti
20dB(A)

15
dB(A)

(Pozn.: Lp = 15 dB(A) v 1 m, odpovídá jednotce Dawn 09)

Hlučnost od

15dB (A)

Technologie

1 Optimalizovaný systém proudění
Díky optimalizovanému systému proudění, je
prostor sání vzduchu zvětšen o 17 %. Stejně tak
je větší i vnitřní prostor jednotky mezi
výparníkem a čelním panelem a výstupem
vzduchu. Rychlost proudění je nižší a společně s
ní i hluk jednotky.
Usměrňovací spirální skříň je navržena k
usměrnění proudu vzduchu dle požadavku
konstrukce a vykazuje výrazný vliv na snížení
hluku jednotky.

Běžné

Pokročilé

Vstup vzduchu

Styčná plocha

Styčná plocha
Spirální skříň

Zakřivení spirální skříně
je odlišné

Vznik
turbulence

Eliminace vzniku
turbulence a úplavu

2 Optimalizovaný křížový ventilátor
Nový ventilátor je navržen a zkonstruován s
větší délkou oproti běžným ventilátorům. Je tak
zajištěn větší průtok vzduchu s nižší rychlostí.
Disponuje speciálně navrženými lopatkami,
které zajišťují minimální odpor vzduchu.

Tangencionální
ventilátor
Pokročilý

Delší o

7%

Zvýšení
úhlu o

25˚

3 Speciální systém řízení
Speciální program řízení umožňuje nastavit
otáčky kompresoru a ventilátoru na nejvyšší
možnou provozní frekvenci a stejně tak i na
nejnižší.

Pozn.: parametry pro jednotky Dawn 9k & 12k Bt/h v
porovnání s běžnou jednotkou)

DC Motor

Konduktor
Permanentní
magnet

Ovládání

Výhody

1 Snadná instalace a servis
Wi-fi modul je navržen pro velmi snadné zapojení ve formě USB disku. U některých jednotek je již zabudovaný a u některých se
dodává samostatně (volitelně) - stačí jej pouze zapojit jako běžný usb disk.

IOS

1.Vypněte jednotku a otevřete čelní panel

2. Odejměte kryt pro umístění Wi-Fi

3.Zapojte USB Wi-Fi modul

Android

4. Vraťte kryt zpět a zavřete jednotku

Wi-Fi Ovládání

USB

2 Snadné použití
1. Nová aplikace verze 2.0 “Haier Smart Air2” je navržena na základě zkušeností a připomínek uživatelů a je dostupná plně v ČJ!
2. Pro komunikaci je využíván nový server umístěný v EU.
3. Funkce:

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

Týdenní časovač

Křivka funkce sleep

Uživatel může využít
týdenní časovač, kdy je
možné nastavit každý den v
týdnu libovolný čas zapnutí
/ vypnutí, provozní mód,
požadovanou teplotu a ot.
ventilátoru.

V aplikaci jsou
přednastaveny křivky funkce
sleep (provozní nastavení v
čase) pro děti, ženy, muže,
starší osoby, apod. Uživatel
si může nastavit svou vlastní
křivku.

Chybová hlášení

Připomínka čištění
filtrů

V případě závady se
chybová hláška zobrazí v
aplikaci a může tak být velmi
snadno diagnostikována

V pravidelných časových
intervalech dle provozního
času jsou uživateli zasílány
připomínky k vyčištění fitlrů
v jednotce.

Skupinové ovládání
V aplikaci je možné ovládat
jednotky také skupinově v
jednotném nastavení.
Celkem je možné ovládat 16
vnitřních jednotek v jednom
uživatelském účtu.

Pohodlné ovládání
3G/4G

Uživatel může ovládat
klimatizační jednotku
odkudkoliv na světě v
reálném čase pomocí 3G/4G
připojení nebo WiFi.

AI

Smart Senzor

Eco-pilot senzory

1 Inovativní řešení
Ecopilot zajišťuje snížení plýtvání energií. Inteligentní senzory detekují potenciální plýtvání energií v závislosti na aktivitě
osob a intenzitě slunečního osvitu. Funkce automaticky upraví nastavenou teplotu / výkon jednotky tak, aby byla vždy
udržena odpovídající kvalita vnitřního prostředí v závislosti na aktuálním dění a denní době.

Nízké

Vysoké

Senzor osvitu

Senzor osob

2 Smart Senzory
Senzor pohybu osob rozděluje místnost do 6-ti sekcí. Inteligentní řízení jednotky, nastavení teploty a průtoku vzduchu je
realizováno na základě detekování počtu osob, jejich pozice a pohybu. Uživatel si může vybrat, zda požaduje, aby upravený
proud vzduchu vystupující z jednotky byl směřován na jeho osobu anebo byl vždy směřován mimo místo jeho pobytu v místnoti
a to i v případě změny místa. Sensor osvitu (světelný) sleduje intenzitu osvětlení a na jejím základě může automaticky přejít do
funkce sleep. Ve funkci sleep dochází k úspoře energie a snížení hlučnosti, to vše na základě počtu osob v místnosti.

°

60

11.8m

2m

65º

65º
130°

Horizontální snímání senzory

6

11.8m

Vertkální snímání senzory

5

4

3

2

1

Detekční prostor

3 Vyšší energetická účinnost
Kdekoli jste

Směrování / vyhýbání proudu vzduchu
Detekční prostor

Kdykoli jste

Snímání osvitu & Automatické řízení
Snímání osvitu

Kdykoli odejdete

Snímání osob & / Úspora energie
Snímání osob

Cokoliv děláte

Snímání aktivity & Automatické řízení
Snímání aktivity

Úspora energie

67%
Eco senzor
Koncept
Díky eco senzoru je dosahováno vysoké energetické účinnosti a zvýšení uživatelského komfortu.

Technologie
Za pomoci 2 integrovaných modulů eco senzor rozděluje místnost do dvou detekčních prostorů a zvyšuje tak Vaše pohodlí.

Nízké

Vysoké

Maximální detakční úhel je 120° a vzdálenost 8 metrů. Eko senzor tak umožňuje jednotce pohodlně zajišťovat
klima v místnosti dle v reálném čase sledovaným podmínkám.

120°

60°
8m

Prostor 1

Prostor 2

Kdekoli jste
Směrování / vyhýbání proudu vzduchu
Detekční
prostor

Senzory zjišťují Vaší polohu a činnost a dle Vaší předvolby “Směrování / vyhýbání” zajišťují aby proud upraveného
vzduchu směřoval na Vaší osobu nebo se naopak vyhýbal.

Kdykoli odejdete
Snímání osob & / Úspora energie
Snímání
osob

Eko senzor okamžitě pozná přítomnost nebo nepřítomnost osoby pro zajištění maxiální úspory energie. Pokud v
místnosti není žádná osoba déle jak 20 minut, jednotka se přepne do úsporného režimu.

Poznámka: Funkce dostupná pouze u některých modelů nebo volitelně a při kombinaci single split (1+1). Při zvolení funkce v kombinaci multisplit může
nastat chybové hlášení nebo nečinnosti jednotky.

Další vybrané funkce
Péče o zdraví
Nano-aqua ionizátor
Péče o pokožku

Ionizátor čistí na 99 % vzduch

Průměr molekul vody nano-aqua

Průměr molekul vody

H+

20~50nm

8000nm

OH
OH

Molekuly vody ve vzduchu

H

H

O-

pokožka

pokožka

H

OH

OH
H

H

H

OH

OH

Nano-aqua

Unikátní funkce Haier Nano-aqua ionizátor umožňuje ionizovat vodní molekuly na H+ a O- a to jako velmi malé
částečky vody, které umožňují udržovat pokožku vlhkou a má zásadní dopad na čištění vzduchu.

Filtr vzduchu 3M

-

-

-

Klimatizační jednotky Haier vybavené filtrem vzduchu 3M zajišťují efektivní čištění vzduchu ve vašem domově, bez
škodlivin, jako jsou bakterie, alergeny, prach, kouř, výpary, plísně apod. Tento filtrační systém zachycuje velmi účinně
obě složky prachu a to viditelné i neviditelné.

Vícevrstvý ﬁltr
Fotokatalistický filtr

Filtr s vrstvou vitamínu C

Filtr s aktivním uhlíkem

Bakteriální filtr

Filtr umožňuje aktivně vytvářet negativní ionty a je vybaven antibakteriální a deoderizační funkcí.

Péče o komfort prostředí
3D proud vzduchu

Vyvážená teplota

5 vertikálních pozic nastavení
1
2
3
4

5

23 ℃ Zlatá Teplota

Míšení o 20% více s okolním vzduchem k dosažení teploty
vystupujícího 23 °C oproti běžným 10 °C

Díky unikátní technologii výřivého cirkulační pohybu vzduchu
je schopna jednotka distribuovat vzduch o teplotě 23 °C v
porovnání s běžnými 10 °C. Komfort prostředí je tak výrazně
zvýšen bez pocitu průvanu.

6 horizontálních pozic nastavení

6

1
2

5
3

20m

Rychlost proudění (m/s)

2

Daleký dosah proudu vzduchu
20m+

Díky precizně navrženým horizontálním a vertikálním
směrovým lamelám, dokáže jednotka velmi efektivně
směrovat upravený proud vzduchu vystupující z jednotky do
každého rohu místnosti a zajistit tak téměř dokonalé mísení.

dosah

8.0

2.0

1.9

1
0

4

0.8

5

10

15

0.7

20

0.4

Rychlost
proudění (m/s)

23

Vzdálenost (m)

Komfortní spánek

* Test prováděn na jednotce Nebula 24K Btu/h s nastaveným TURBO módem při ustáleném provozu jednotky v úzké místnosti.

Velmi často se setkáváme s problémem udržení rovnoměrné
požadované teploty ve velkých místnostech. Nástěnné
jednotky Haier (24K) jsou speciálně navrženy a vybaveny
tangenciálním ventilátorem pro daleký dosah vystupujícího
upraveného vzduchu z jednotky a to více než 20 m .

28

Teplota °C nastavená

27

26

2°C

Jednotka vypne
po 8 hodinách provozu

Jednotka vypne
po 8 hodinách provozu 25

24

Inteligentní proud vzduchu

Teplota °C nastavená

26

2°C

1°C

1°C

22

0

1

2

1°C

3

4

5

6

7

8

24

0

1

2

3

4

5

6

7

Při chlazení je proud vzduchu směřován nahoru

Provoz vytápění
Při vytápění je proud vzduchu směřován dolů.

Jednotky jsou vybaveny dvěma směrovými lamelami na
výstupu vzduchu. Pomocí lamel může uživatel směrovat
vzduch dle potřeby a přání.

Při funkci vytápění, se po 1 hodině provozu automaticky sníží nastavená
teplota o 2 °C. Analogicky se tak děje po další uplynulé hodině - tedy po 2
hodinách provozu. Následně jednotka odpočítává čas pro vypnutí po 8
hodinách, kdy před vypnutím dojde k opětovnému navýšení teploty o 1 °C.

Provoz chlazení
Při funkci chlazení se po 1 hodině provozu automaticky zvedne nastavená
teplota o 1 °C. Analogicky se tak děje po další uplynulé hodině - tedy po 2
hodinách provozu. Následně jednotka odpočítává čas pro vypnutí po 8
hodinách a s navýšenou teplotou o 2 °C od nastavené uživatelem.

8

Další vybrané funkce
Úspora energie
Křivka super chlazení

PID Inverterové řízení

30
29
28
27
26
25
24
23

Super chlazení

Čas

Komfort

PID inverter řízení zajišťuje automatické nastavení rozdílu
teplotních proměnných na základě proporcionálně integrační
teorie. Porovnáním s cílovou hodnotou je upravována
chybová odchylka systému a dochází tak k velmi přesnému
řízení.

PID řízení
Standardní ř.

Porovnání teplotního rozdílu

A-PAM Inverterové řízení

Teplota

30
29
28

Originální inteligentní technologie A-PAM(Adoption-Pulse
Amplitude Modulation) napěťové řízení automaticky
nastavuje stejnosměrné napětí na základě zatížení
kompresoru.

27
26
25
24
26
22

8

16

24

32

40

A-PAM

Úspora
energie

88%

48

Min.

S-PAM

Spotřeba pouze 1 W
Pomocí optimalizace řídícího softwaru je spotřeba el. energie
v pohotovostním režimu snížena z 8 W na 1 W. Znamená to
úsporu 88 %.
( Jednotky Wi-Fi standard, Spotřeba stand-by >1 W )

3D Motor
Motor je jedním z klíčových prvků klimatizační jednotky. Má vliv na energetickou účinnost a hlučnost jednotlivých
rotačních součástí. Z tohoto důvodu je využíván stejnosměrný motor DC s plynulou regulací otáček pro kompresor, motor
ventilátoru vnitřní jednotky a také pro ventilátor venkovní jednotky.

1 Motor kompresoru

2 Motor ventilátoru venkovní j.

3 Motor ventilátoru vnitřní j.

“User Friendly”
Chladivo R32
Chladivo R32 má hned několik velmi zajímavých vlastností.
V porovnání s hojně využívaným chladivem R410A, je hodnota potenciálu globálního oteplování (GWP) chladiva R32 téměř
jedna třetina hodnoty chladiva R410A (R32=675 / R410A=2088). R32 svými vlastnostmi umožňuje také nižší objemy chladiva
v zařízení a vyšší energetickou účinnost.
Chladivo R32 je jednosložkové a umožňuje tak snadnější likvidaci / recyklaci a tím je dosažen další bonus pro životní
prostředí.
Práce s chladivem R32 je snadná pro montážníky z hlediska instalace a servisu. Je možné jej doplňovat v obou fázích a to jak
v kapalné tak plynné, pracovní / provozní tlak chladiva v okruhu je velmi podobný chladivu R410A.

20%

5%
R410A

68%

R32 GWP= 675,
R410A GWP=2088

R32

Objem naplněného chladiva R32 je
cca o 20 % nižší oproti (stejný
výkon)

En. účinnost pro chladivo R32 je o 5
% vyšší oproti R410A

Super Match
100% volná kombinace, 51% snížení skladových zásob
Volně kombinovatelná modelová řada vnitřních a venkovních jednotek. Modely jsou vhodné jak pro rezidenční projekty, tak
pro projekty z komerční sféry včetně projektů s velkým důrazem na provozuschopnost.

1 Významně snížen dopad na dostupnost náhradních dílů a servisních zásahů
2 Sníženo skladované množství
3 Snížení investic do skladového hospodářství
4 Velmi snadná kombinace a údržba

Single split
DC inverter

Multi split
DC inverter

KLIMAHET

Multisplit systémy až 1+5

Nástěnné klimatizace 1+1

Komerční klimatizace

Tepelná čerpadla

Příslušenství / montáž

NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE 1+1
Nástěnné klimatizační jednotky jsou nejžádanějším produktem. Jsou vhodné pro řešení klimatizace a vytápění jak rezidenčních
(bytových) tak komerčních prostor. Jako základní dělení je vhodné využít typ chladiva, se kterým
pracují R32 nebo R410A. V každé kategorii se nacházejí jednotky velmi soﬁstikované vybavené řadou nadstandardních funkcí
ale také jednotky vhodné pro méně náročné uživatele.

MULTISPLIT SYSTÉMY AŽ 1+5
Multisplit systémy jsou vhodné pro řešení klimatizace / vytápění rezidenčních i komerčních prostor. Výhodou je pouze jedna
venkovní jednotky s možností připojení až pěti vnitřních jednotek ve volné kombinaci jejich provedení (nástěnné, kazetové,
kanálové, podstropní, parapetní). Systémy jsou k dispozici ve dvou základních provedení a to pracujísí s chladivem R410A
anebo s novým chladivem R32. Systéym standardně pracují v režimu vytápění do -15 °C a chlazení do -10 °C. Je možné k nim
připojit širokou škálu nadstandardního ovládání.

KOMERČNÍ KLIMATIZACE 1+1
Kazetové, podstropní / parapetní jednotky a kanálové jednotky do VZT 1+1 od výkonů 2,5 kw až po 24 kW. Řada se dělá na
standardní jednotky Super Match Classic Power a vysoce účinné tiché Super Match Smart Power

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH / VODA
Řadu tepelných čerpadel obsahuje provedení vzduch / voda, voda / voda s ON/OFF nebo plynulou regulací výkonu
kompresoru - DC Inverter. Speciálním provedením tepelného čerpadla je multifunkční jednotka, která nabízí kombinaci
zařízení pro chlazení a současnou výrobu teplé vody pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Uvedená kombinace zvyšuje
celkovou účinnost provozu a snižuje provozní náklady na klimatizaci a vytápění.
PŘÍSLUŠENSTVÍ MONTÁŽ A SERVIS
Pro montáž a servis: čerpadla kondenzátu, konzole, plastové lišty, Cu potrubí, čistící prostředky, podstavné nohy

rodinné domy
byty

REZIDENČNÍ
SORTIMENT KLIMAHET

Dawn

15

Funkční vzorek
u nás v showroomu.

Flexis

Funkční vzorek
u nás v showroomu.

Flare

Funkční vzorek
u nás v showroomu.

Luxusní matné provedení

Klíčové vlastnosti

3D proud vzduchu

Wi-Fi ovládání

2 strany připojení
odvodu kondenzátu

3M ﬁltr

Snadná instalace

• Vytápění do -20 °C • Chlazení do -10 °C

Venkovní j.

Dálkový ovladač

Nástěnný ovladač
volitelný + WK-B

Klíčové vlastnosti
16
dB(A)
Super tichý
provoz

Wi-Fi ovládání

3M ﬁltr
(Volitelný)

3D proud vzduchu

2 strany připojení
odvodu kondenzátu

• Vytápění do -20 °C • Chlazení do -20 °C

Matná černá - BC

Matná bílá - CW

Dálkový
ovladač

Venkovní
jednotka

Nástěnný ovladač
volitelný + WK-B

Klíčové vlastnosti
19
dB(A)
Super tichý
provoz

Wi-Fi ovládání
volitelné USB

3M ﬁltr
(volitelný)

3D proud
vzduchu

2 strany připojení
odvodu kondenzátu

• Vytápění do -20 °C • Chlazení do -20 °C

Venkovní
jednotka

Dálkový ovladač

USB Wi-Fi
volitelně

Nástěnný ovladač
volitelný + WK-B

Flame

Funkční vzorek
u nás v showroomu.

Tundra Green

Funkční vzorek
u nás v showroomu.

Nebula

20

20m

Klíčové vlastnosti
19
dB(A)
Supet tichý
provoz

Komfortní spánek

3D proud vzduchu

Beznapěťový
kontakt on/oﬀ

2 strany připojení
kondenzátu

• Vytápění do -15 °C • Chlazení do -10 °C

Venkovní
jednotka

Dálkový ovladač

Nástěnný ovladač
volitelný + WK-B

USB Wi-Fi
volitelně

Klíčové vlastnosti
19
dB(A)
Whispering Air

Wi-Fi Control
(Optional)

Komfortní spánek

On-Oﬀ Card

• Vytápění do -15 °C • Chlazení do -10 °C

Venkovní
jednotka

Dálkový ovladač

USB Wi-Fi
volitelně

Nástěnný ovladač
volitelný + WK-B

Klíčové vlastnosti
20
dB(A)
20m

Super tichý provoz

Wi-Fi ovládání

Daleký dosah
proudu vzduchu

Nano-aqua

3D proud
vzduchu

• Vytápění do -15 °C • Chlazení do -10 °C

Venkovní
jednotka

Dálkový ovladač

USB Wi-Fi

Nástěnný ovladač
volitelný + WK-B

Brezza

Tundra

20

20

Funkční vzorek
u nás v showroomu.

Parapetní R32

20

Klíčové vlastnosti
20
dB(A)
Super tichý provoz

A-PAM
inverterové řízení

Inteligentní proud
vzduchu

Vytápění
do -15 °C

Chlazení
do -10 °C

• Vytápění do -15 °C • Chlazení do -10 °C

Venkovní
jednotka

Dálkový ovladač

USB Wi-Fi
(volitelně)

Nástěnný ovladač
volitelný + WK-B

Klíčové vlastnosti
20
dB(A)
Tichý provoz

Inteligentní proud
vzduchu

Komfortní spánek

Venkovní
jednotka

Vytápění
do -15 °C

WiFi modul
volitelně

Montážní
podpěra

Dálkový ovladač

Klíčové vlastnosti
20
dB(A)
Tichý provoz

Přízemní proud
vzduchu

Wi-Fi Control

Komfortní spánek

• Vytápění do -20 °C • Chlazení do -20 °C

Venkovní
jednotka

Dálkový ovladač

USB Wi-Fi
volitelně

Nástěnný ovladač
volitelný

Sloupová R32

Klíčové vlastnosti
23
Technologie
vyvážené teploty

Self-clean

Tichý provoz

Wi-Fi ovládání

LIEP

Vlastnosti
• Vytápění do -15 °C

• Elektrické odtávání

• Chlazení do -10 °C

• Automatické nastavení

• Temperace na 10 °C

horizontálního proudění

• Komfortní spánek

Dálkový ovladač

Venkovní
jednotka

Sloupová R410A

Klíčové vlastnosti

Wi-Fi ovládání

A-PAM inverterové
řízení

Vertikální proud
vzduchu

3D proud
vzduchu

Nano-aqua
ionizátor

Vlastnosti
• Vytápění do -15 °C

• Elektrické odtávání

• Chlazení do -10 °C

• Automatické nastavení

• Funkce temperace na 10 °C
• Komfortní spánek

horizontální lamely

Dálkový ovladač

Venkovní
jednotka

V jeden montážní týden krb i klimatizace.
Servis vytápění i klimatizace od jedné společnosti.
Jednoduše výhodné a jednoduché.

komerční prostory
restaurace
kanceláře
výrobní prostory

KOMERČNÍ
SORTIMENT KLIMAHET

Venkovní jednotky
vybrané vlastnosti

R32
R410

Vysoká účinnost
Eurovent certiﬁkace

Nízké spotřeba v pohotovostním režimu

Jednotky splňují přísné světové požadavky na
energetickou účinnost a jsou certifikovány dle standardů
Eurovent.

Řídící program el. desky v pohotovostním režimu odepne
veškeré nezbytné komponenty pro pohotovostní režim.
16w
12w
8w

f

4w
0w

CLASSIC POWER
14.7w

R32 Super Match plus
2.7w

Vysoká účinnost
Nová vrtule ventilátoru

Chladivo R32

Vrtule o průměru 550 mm zajišťuje nárůst průtoku
vzduchu o 16.7 %.

Výhody chladiva R32 jsou kromě technických vlastností v
jeho šetrnému dopadu na životní prostředí.
GWP (potenciál globálního oteplování)
R32 = 675

VS

R410a = 2088

550mm

450mm

SMART
POWER
+ R32

CLASSIC
POWER

DC inverter systém

Kroutící moment (kgfcm)

100

Pro dosažení vysoké sezónní účinnosti je využíván plynule frekvenčně řízený
kompresor a nejmodernější motor ventilátoru..

80

85%
87.5%

60

90%

40
20
0

200 400 600 800 1000
ot/min

Účinnost DC motoru

Nízký provozní hluk
Nově navržený systém proudění vzduchu
Lp,1m = 47dB(A) je dosaženo díky nové vrtuli ventilátoru a zcela nové
konstrukci krycí mřížky, která má výrazně nižší odpor vzduchu.

CLASSIC POWER

SMART POWER
+ R32

Stylový design
Vestavěn připojovací ventily
Nová konstrukce venkovních jednotek je navržena pro připojení
chladivového potrubí ze 4 směrů a připojovací ventily jsou integrované v
jednotce.

CLASSIC POWER

Snadná instalace
Manipulační úchyty

Stavový displej “888”

Pro zajištění co nejsnadnější manipulace jsou jednotky
vybaveny 4 úchyty pro 2 osoby.

Úchyt

Úchyt

Úchyt

SMART POWER
+ R32

Úchyt

Veškeré provozní údaje a chybové stavy je možné a zjistit a
zkontrolovat na “888” displeji umístěném na servisním
panelu venkovní jednotky.

Konvertibilní j.

vybrané vlastnosti

R32
R410

Elegantní a moderní design jednotek
Výrazné boční křivky na opláštění jednotky přináší
efekt velmi nízké konstrukce

Vzhled bez šroubových spojů

Nový

Nový design

Původní design
Původní

Super komfortní provoz
Směr proudu vzduchu

Pohybový senzor (volitelné)

Možnost nastavení indvidiuálně levý a pravý směr
pod celkovým úhlem 100 °

Vertikální úhel nastavení proudění
vzduchu max. 70 °

Zapne jednotku při příchodu osob;
Vypne jednotku po odchodu osob;

Nejnižší hluk jednotek 7.1 kW 34dB (A) - vedoucí pozice na trhu

Snadná instalace & údržba
Turbo mód umožňuje instalaci 4.2 m
(12.5/14 kW) nad úrovní podlahy

4.2m

Velmi snadno dostupný elektronický
box - pouze za ﬁltrem vzduchu

Kazetové kompaktní

vybrané vlastnosti

R32
R410

Vysoká účinnost
DC Motor ventilátoru
Jednotky jsou vybaveny DC motory ventilátorů, které jsou v porovnání s běžnými AC motory výrazně účinnější.

Kroutící moment (kgfcm)

Kroutící moment (kgfcm)

100

100

80

25%
35%

60

40%

40
20
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80

85%
87.5%

60

90%

40
20

200 400 600 800 1000

0

200 400 600 800 1000

ot/min

ot/min

Účinnost AC motoru

Účinnost DC motoru

Komfort použití
Dekorační panel 620x620 mm
620mm

Panel o externích provozních rozměrech 620x620 mm je velmi elegantní a
praktický. Přesně zapadne do rastrového podhledu a nepřesahuje do
vedlejších polí jako jsou například světla atp.

620mm

Snadná údržba
Snadno přístupná elektronika jednotky
Přístup k elektronické boxu je velmi jednoduchý a spočívá pouze v otevření
sacího filtru jednotky.

Komfortní provoz
5° průtoku vzduchu

Individuální řízení lamel
Každá ze 4 směrových lamel může být nastavena
libovolně dle potřeby uživatele a systém tak poskytuje
velmi komfortní řešení. Je možné tak zabránit lokálnímu
diskomfortu chladným vzduchem z jednotky.

Jednotky disponují 5 stupni nastavení průtoku vzduchu
resp. otáček ventilátoru Super nízké, Nízké, Střední,
Vysoké a Turbo. Při Turbo nastavení je dosažen maximální
výkon pro rychlé vychlazení / vytopení místnosti.

Horizontální

(Průtok)

Nastavitelný

instalace v rohu / u stěny

Vertikální

Pevně
nastavená

komfortní řešení

Sací mřížka ve spirálovém provedení
Koncept “Spiral” , koncept “Haier” .

Turbo

Vys.

Stř.

Níz,

Super Níz.

Lamely jsou zavřeny při vypnutí
Jednotka se při vypnutém stavu uzavře a je velmi
elegantní.

(Nastavení)

Kazetové jednotky

360° vybrané vlastnosti

R32
R410

Vysoká účinnost
Nový výměník tepla

DC motor ventilátoru
Jednotky jsou vybaveny DC motory ventilátorů, které jsou
v porovnání s běžnými AC motory výrazně účinnější.

Torque(kgfcm)

Torque(kgfcm)
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200 400 600 800 1000

Rev(r/min)

Rev(r/min)

AC motor eﬃciency

DC motor eﬃciency

Teplosměnná plocha výměníku je výrazně zvětšena a
tím i účinnost.

Stylový design
Sací mřížka ve spirálovém designu

Skrytý LCD displej
V novém panelu je umístěn LCD displej, který ukazuje
nastavenou / aktuální teplotu vzduchu a disponuje i
barevným rozlišením provozního módu. Displej může být
vypnut, aby nerušil osoby v místnosti.

Koncept “Spiral” , koncept “Haier” .

Zavření směrových lamel při vypnutí j.
Pokud je jednotka vypnuta, dojde k uzavření směrových
lamel. Vzhled jednotky je velmi atraktivní a snižuje se i
zanášení výměníku.

ABS materiál panelu
Díky materiálu ABS (plast) je barva panelu “piano bílá” ,
předchozí panely mají barvu “tmavě bílou” - PS (plast).
Materiál panelu a směrových lamel je totožný. Je zaručeno,
že ani po 10ti letech nedojde ke změně barvy panelu a
bude stále čistě bílý.

Nízký provozní hluk
Velká sací mřížka panelu

Řízení otáček ventilátoru

Průtočná plocha sací mřížky je zvětšena o 23 % v
porovnání s předchozím modelem.

Jednotky Smart Power jsou vybaveny 4-rychlostním
ventilátorem- Super nízké otáčky. Snížení Lp v 1 m o 3-4 dB

23%
Standardní model

534X510

Kruhový panel

578X578

Nová konstrukce ventilátoru
Oběžné kolo ventilátoru má větší průměr oproti řadě
Classic Power. Je tak docílen menší odpor vzduchu a
snížení hluku o 3 dB (A).

50
45
40
35
30
25
20
15
10
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0

46
41

Řada
Chladicí výkon

Classic Power
Smart Power

39
36

Vysoké ot. (dB)

Model

44

Střední ot. (dB)

33

Nízké ot. (dB)

Classic Power
8kW
AB28ES1ERA(S)

29

Supernízké ot. (dB)

Smart Power
9kW
ABH090H1ERG

Kazetové jednotky

360° vybrané vlastnosti

Komfortní distribuce
Kruhový přívod vzduchu

Individuální řízení lamel

Tento přívod vzduchu eliminuje nedotčená místa.

4-cestné

Každá ze 4 směrových lamel může být nastavena libovolně
dle potřeby uživatele a systém tak poskytuje velmi
komfortní řešení. Je možné tak zabránit lokálnímu
diskomfortu chladným vzduchem z jednotky.

Kruhové

Výška instalace až 4,5 m
Kazetové jednotky jsou speciálně navrženy i pro instalace
do prostor s vysokými stropy, jako jsou obchody,
průmyslové objekty apod.

rohová / stěnová instalace

Horizontální

*Funkce je dostupná v případě použití ovladače YR-E16A
Haier kruhové
5m

Nastavitelné

4m

Vertikální

Pevně nastavená

Běžné

3m

4.2m

4.5m

2m
2.7m

1m

komfortní řešení

Snadná instalace
Pouze 1 šroub

Čtvercový půdorys
Díky čtvercovému půdorysu jednotky je velmi snadné jí
umístit a to i vzhledem k její orientaci v místnosti.
765mm

680mm

765mm

780mm

Běžné jednotky

Haier kruhové jednotky

Přístup k připojovací svorkovnici je pomocí pouze
jednoho šroubu.

Výkonné čerpadlo kondenzátu

Úchyt panelu

Dopravní výška čerpadla kondenzátu je max. 1000 mm,
což zajišťuje vysokou flexibilitu montáže.

Pro instalaci panelu pouze jedním pracovníkem je
navržen úchyt, pomocí kterého je možné panel zavěsit a
následně připevnit šrouby.

Max.
1000mm

Senzor pobytu a pohybu osob (volitelné)
Přítomnost osob
Jednotka vybavená senzorem pobytu osob dokáže rozpoznat jejich přítomnost a reagovat změnou výkonu a nastavené teploty.
Odhad úspory energie je 27 % v porovnání se standardní jednotkou bez senzoru.
Bez osob
v místnosti

1h chlazení

28˚C

Zvýšení o
1 °C

chlazení

chlazení

chlazení

2h Zvýšení o 3h Zvýšení o 4h Zvýšení o

po
4h

2h Snížení o 3h Snížení o 4h Snížení o

po
4h

1 °C

1 °C

1 °C

chlazení
udržování
teploty

26˚C

Bez osob
v prostoru

24˚C
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22˚C

Bez senzoru přítomnosti osob

Snížení o
1 °C
1h vytápění

1 °C
vytápění

1 °C
vytápění

1 °C
vytápění

Se senzorem přítomnosti osob

Automatický směr proudu vzduchu
Ovladačem je možné nastavit zda má být proud vzduchu směřován do oblasti pobytu osob nebo mimo.

Osoby mimo proud vzduchu

2.7m
15m

O
pr sob
ou y
du ve
vz smě
du ru
ch
u

udržování
teploty
vytápění

Kanálové jednotky
nízké vybrané vlastnosti

R32
R410

Design Flexibility
Super nízká konstrukce
Výška nízkých kanálových jednotek 30 Pa je pouze 185 mm. Jedná se o nejnižší jednotky na trhu, umožňující umístění
do velmi malých prostor.

420mm
185mm

Vestavěné čerpadlo kondenzátu

Levá nebo pravá strana odvodu kondenzátu

Dopravní výška čerpadla je 1000 mm, čerpadlo je
možné dodat volitelně, jako součást jednotek.

Strana připojení odvodu kondenzátu může být
zvolena dle potřeby projektu.

600mm

Komfort
Super tiché jednotky

3D přívodní a odvodní sací panel

Průtok vzduchu u nízkých kanálových jednotek může
být nastaven tak, aby hladina hluku byla pouze 21dB
(A) a s ohledem na distribuci VZT jsou tak jednotky
super tiché (dle modelů).

Nové panely (sání + výfuk) s označením PB...IA/D jsou
více přizpůsobeny potřebám interiéru. Obsahují LCD
displej se zobrazením tepltoty a motory pro nastavení
lamel.

Nastavitelní externí tlak ventilátoru ovladačem
Disponibilní tlak ventilátoru může být nastaven pomocí servisního menu v nástěnném ovladači (YR-E16A/YR-E17)

0 Pa ESP
10 Pa ESP
20 Pa ESP
30 Pa ESP

Disponibilní tlak může být nastaven na el. desce vnitřní jednotky v případě použití jiného ovladače.

Kanálové jednotky

150 Pa vybrané vlastnosti

R32
R410

Vysoká účinnost
DC motor ventilátoru
Jednotky jsou vybaveny DC motory ventilátorů, které jsou v porovnání s
běžnými AC motory výrazně účinnější.

Torque(kgfcm)

Torque(kgfcm)

100

100
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35%
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40%
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Komfortní vzduch
Vysoce účinný ﬁltr
Jednotky jsou vybaveny velmi účinným prachovým filtrem s vysokou
účinností.
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AC motor eﬃciency

DC motor eﬃciency

Komfort užívání
Konstantní průtok vzduchu při různých ESP
Jednotky disponují až 3 ventilátory, které dokáží udržet konstantní průtok vzduchu až po ESP = 150 Pa, dle modelů
150Pa
2500
2000

100Pa

2500 m/h³
100%

2500 m/h³
100%

2500 m/h³
100%

70 Pa

100 Pa

2500 m/h³ 100 % průtok vzduchu i
100% při ESP = 150 Pa

1500

70Pa

50 Pa

Ostatní

150 Pa

Průtok
vzduchu

2500

50Pa

2500 m/h³
100%

2000

1900 m/h³
76%

50 Pa

Flexibilní návrh
Super nízká jednotka

Pokles průtoku vzduchu na 68 %
při ESP 150 Pa.

2250 m/h³
90%

1500

70 Pa

tlak

1700 m/h³
68%

100 Pa

150 Pa

tlak

Vysoce výkonné čerpadlo kondenzátu

Výška jednotky je pouze 248 mm (7 - 14 kW) a je možné jí
umístit i do velmi úzkých prostor.

Možnost instalace je velmi široká a to díky vestavěnému
čerpadlu kondenzátu (dle modelu).

Max.
1000mm
248mm

Nastavitelný disponibilní tlak ventilátoru

DC motor ventilátoru umožňuje nastavit disponibilní tlak a to v
rozmezí 10/30/50/70 Pa pro jednotky 7.1kW a 8.2kW, 30~120 Pa

Možnost volby sání vzduchu
Při instalaci je možné připojit potrubí pro sání vzduchu ze
zadní nebo ze spodní strany jednotky.

pro jednotky 10,12.5 a 14kW. Nastavení se provádí nástěnným
ovladačem. Je možné nastavit jednotky dle potřeby daného
projektu, spořit energii a snížit hlučnost v případě potřeby

Čelní sání

Průtok vzduchu

nižšího dopravního tlaku, než je maximální.
N

S

V

V
S
N

Spodní sání

Snadná instalace
Snadný přístup k elektronice
Konstrukce krytu svorkovnice a el. desky je navržena pro demontování pouze jedním
šroubem, zajišťujícím snadný přístup a rychlou instalaci.

Disponibilní tlak ventilátoru

Kanálové jednotky

210 Pa vybrané vlastnosti

R32
R410

Snadná instalace a vysoká flexibilita
Nastavení ESP až 210 Pa

Super vysoký průtok vzduchu
Nová konstrukce jednotky a většího ventilátoru zajišťuje
dosažení průtoku vzduchu 2880 m3/h . To odpovídá 250
m3/h.kW-1, což je o 44 % více v porovnání se
středotlakými jednotkami.

Výkon

Středotlaké jednot. Vysokotlaké jednot.
průtok vzduchu
průtok vzduchu
(m3/h)
(m3/h)

Vysoký disponibilní tlak ventilátoru a jeho volba
umožňuje nastavit jednotku pro daný projekt dle jeho
potřeby.
Haier

210 Pa

Normal

100 Pa

Nárůst

10.0kW

2000

2880

44%

12.5kW

2250

3250

44%

14.0kW

2500

3600

44%

Snadná instalace
Úzká konstrukce jednotek
Šířka jednotky je pouze 490 mm a může být například
použita pro typické domy v Austrálii, ale samozřejmě
nalezne uplatnění i v ČR a SR.

3D přístupový prostor
Jednotka je vybavena 3 panely, které jsou snadno odnímatelné
pro velmi snadný přístup do jednotky a servisní činnost.
Horní a spodní panel - přístup k ventilátoru
Boční panel II - přístup k elektronice jednotky
Boční panel I - přístup k potrubnímu teplotnímu čidlu
Horní panel

Vzdálenost A

Boční panel
600mm

Line A

Line A

Line A

595mm
490mm

Spodní panel
Boční panel

10 stupňů nastavení ESP

Umístění WiFi modulu
Jednotka má předpřipravená 3 místa k umístění Wi-Fi
modulu.

Disponibilní tlak může být nastaven dle potřeby
projektu dálkovým ovladačem YR-E16A / YR-E16B /
YR-E17.

Pozice WiFi modulu

Energetická účinnost
Návrh jednotek pro maximální účinnost

Výkon

EER

10.0kW

3.5

3.7

12.5kW

3.5

3.6

14.0kW

3.4

3.6

Je použit DC motor ventilátoru a víceřadý výměník tepla. Pro všechny
vysokotlaké kanálové jednotky je dosaženo EER větší než 3,4!

COP

Komfort & Pohodlí
Průtok

Více rychlostí ot. ventilátoru

vzduchu

Jednotky disponují 4 rychlostmi otáček ventilátorů: vysoké, střední, nízké a
supernízké.
Stejně tak je jednotka vybavena módem Turbo, který je pro velmi vysoké
otáčky a max. výkon.

Turbo

Vysoké

WiFi ovládání
Vyjma standardních nástěnných / dálkových ovladačů je možné ovládat jednotky pomocí Wi-Fi
aplikace v chytrém telefonu iOS/Android včetně detailního týdenního časovače atp.

Střední

Nízké

Super nízké

Maxi split 1+4
R32

Snadná instalace
Snadné zapojení potrubí
Instalace systému Maxi split je velmi snadná a rychlá, jelikož využívá šroubového spojení pro instalaci
rozbočovačů chladiva.

Snadná instalace
Bez nutnosti nastavení komunikačních adres
Nezáleží na tom, zda máte 2,3 nebo 4 vnitřní jednotky na jednom systému. Nepotřebujete nastavovat žádnou
komunikační adresu. Pouze nastavíte řídící (master) vnitřní jednotku a ostatní jednotky se stanou řízenými (slave). Řídící
jednotka je jednotka, na kterou je připojený nástěnný ovladač.
Slave

M

ast
er

Slave

Slave

Snadné ovládání
Uživatel si může zvolit z široké řady ovladačů a způsobů ovládání dle jeho potřeby. Možné systémy ovládání : nástěnný
ovladač (4 druhy), centrální ovládání (2 druhy) a skupinové ovládání, Wi-Fi ovládání, BMS ovládání.
My Home

Indoor Temp

21

ºC

Cool

Auto

Ruznorodá řešení
Co to je Maxi Split?
Maxi split systém, je systém s běžnou venkovní jednotkou single split (jeden EEV) s možností připojení více vnitřních
jednotek (distribučních míst), které pracují ve stejném režimu a nastavení současně. Jedná se o řešení zajištění
maximálního komfortu ve větších jednozónových prostorách. Typickým příkladem může být menší openspace kancelář,
obchod, showroom, apod.. Je možné napojit 2,3 nebo 4 vnitřní jednotky.

Twin

Twin

Triple

Quadruple

Multisplit až 1+5
Venkovní jednotky R32

Čistý design
Venkovní jednotky jsou navrženy tak, aby při žádném pohledu na jednotku nebyl patrný šroubový spoj.

Vysoký komfort
Nové venkovní jednotky využívají, novou větší vrtuli ventilátoru o průměru 550 mm, tzn.,
že jednotky disponují stejným průtokem vzduchu s nižšími otáčkami motoru. To má za
následek snížení hlučnosti o přibližně 3-4 dB(A).
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Chladivo R32
Výhody pužívaného chladiva jsou následující:
Hodnota GWP (potenciál globálního oteplování) R32 = 675

VS

R410a = 2088

R32 nižší o 1/3 oproti R410A
Ekologičtější chladivo!

Nízká spotřeba v pohotovstoním režimu
Software el. desky v pohotovostním režimu odstaví napájení napájecího modulu a tím se
zvýší hodnota SEER o 0.2 až 0.4 dle modelu;

MODULE
PCB

Snadná instalace
Velmi snadné zprovoznění & údržba

Externí uzavírací ventil
Venkovní jednotky jsou vybaveny centrálním
uzavíracím ventilem umístěným na velmi snadno
přístupném místě pro servis a instalaci.

Venkovní jednotky je možné připojit pomocí zařízení
TD-02 k počítači a odečítat tak provozní stav jednotky
včetně provozních křivek ukazující veškerá provozní data.

Uzavírací
ventil

Líbivé jednotky
Jemný design
Horní plech je bez šroubových spojů!

Elegantní design
Tvar rohu jednotky je v provedení písmene C

Harmonický design
Čelní kryt je vč. integrovaných
úchytů

Kazetové jednotky

R410A 1+1, Classic Power

Kompaktní jednotky
Kompaktní konstrukce
Rozměry jednotek jsou 570 mm x 570 mm x 260 mm.
Jedná se o standardizované rozměry podhledových
systémů 600 x 600 mm. Instalace je tak velmi snadná a
podhledový systém není zapotřebí stavebně

Výška jednotek je pouze 240 mm a je možné je
instalovat i do velmi nízkých mezistropních prostor.

240mm
m

0m

60

57

0m

m

Jednotky
AB12-AB18

245mm

Více řešení
Více distribučních míst
Na jednotky je možné připojit potrubí a realizovat tak distribuci
upraveného vzduchu na více místech.

Snadná instalace & údržba
Vestavěné čerpadlo kondenzátu
Dopravní výška čerpadla kondenzátu je maximálně 1000
mm od spodní hrany jednotky (dle modelu)

Snadno přístupná elektronika
Elektronický box je umístěn uvnitř jednotky, za nasávacím
panelem.

Max.
1000mm

Komfort
Tichý provoz
Vnitřní jednotky využívají nového oběžného kola
navrženého s důrazem na tichý provoz.

Přisávání čerstvého vzduchu
Vnitřní kazetové jednotky mohou být připojeny s
přisáváním čerstvého vzduchu z venkovního prostředí a
zajistit tak i nutnou dávku přívodu vzduchu na osobu nebo
mohou sloužit také jako distribuční element.

Pohodlí
Směrování lamel
Jednotka si pamatuje nastavení pozice směrových lamel před vypnutím, po opětovném zapnutí je pozice obnovena.

Pozice před vypnutím

Pozice po vypnutí

Konvertibilní jednotky
R410A 1+1, Classic Power

Více variant instalace
Snadná a rychlá instalace
Vnitřní jednotka může být nainstalována jak v podstropním, tak v parapetním provedení s instalací na zem nebo na
zeď. Vše záleží na aktuální potřebě projektu. Je tak dosažen maximální komfort / volnost při návrhu projektantem
nebo instalační společností.
Strop

Podlaha

Více variant instalace
Ultra-nízká jednotka, výška 199mm (12k~24k)

Pouze
jednotky
AC12-AC24

Vnitřní jednotka je vybavena dvojitou vaničkou pro odvod kondenzátu. 199mm
I díky této konstrukční vlasnosti může být výška jednotky pouze 199
mm.

Komfort
Přisávání čerstvého prostředí (28k~60k)
Vnitřní jednotky jsou vybaveny přípravou pro
připojení přisávání čerstvého vzduchu.
Čerstvý vzduch

Široký proud upraveného vzduchu

Automatické nastavení směru proudu
Vnitřní jednotka je vybavena dvěma krokovými motory
pro nastavení polohy směrových lamel. A to tak, aby byla
zajištěna rovnoměrná teplota po celé místnosti.
Při zapnuté funkci vytápění, jednotka automaticky
směruje teplý vzduch k zemi tak, aby bylo co nejrychleji
dosaženo komfortního prostředí pro uživatele.
Směr proudu vzduchu může být kontrolován
individuálně a to díky krokovým motorům s možností
nastavení 5ti pozic.

Úhel proudu vzduchu 100° v horizontálním směru a
70° ve vertikálním směru, vytváří velmi komfortní
prostředí ve vnitřním prostoru a zajišťuje dostatečnou
distribuci upraveného vzduchu do každého rohu
místnosti.

Pravý a
levý

5 pozic lamel

Horní a
spodní

Vysoce účinný ﬁltr vzduchu
Jednotky jsou standardně vybaveny vysoce účinným
filtrem vzduchu, který efektivně zachytává prach.

5 pozic lamel

Snadná údržba
Vyjmutí ﬁltrů
Filtry vzduchu mohou být vyjmuty pro jejich vyčištění i uživatelem velmi
snadno a to díky speciální “zásuvkové” konstrukci. (AC28-AC60)

Kanálové nízké 30 Pa
R410A 1+1, Classic Power

Flexibilita návrhu
Super nízká konstrukce jednotky
Výška nízkých kanálových jednotek 30 Pa je pouze 185 mm. Jedná se o nejnižší jednotky na trhu, umožňující
umístění do velmi malých prostor.

420mm
185mm

Čerpadlo kondenzátu (volitelné)

Levá nebo pravá strana odvodu kondenzátu

Dopravní výška čerpadla je 600 mm, čerpadlo je
možné dodat volitelně, jako součást jednotek.

Strana připojení odvodu kondenzátu může být
zvolena dle potřeby projektu

600mm

Comfort
Super tiché jednotky

Přívodní a odvodní panel

Průtok vzduchu u nízkých kanálových jednotek může
být nastaven tak, aby hladina hluku byla pouze 21dB
(A)
A) a s ohledem na distribuci VZT jsou tak jedno
super tiché (dle modelů).

K jednotkám je možné volitelně dodat elegantní
přívodní panel (mřížku) umožňující pohyb směrových
lamel a také odvodní mřížku včetně filtru.

Nastavitelný disponibilní tlak ventilátoru nástěnným ovladačem
Disponibilní tlak ventilátoru může být nastaven pomocí servisního menu v nástěnném ovladači (YR-E16A)

0 Pa
10 Pa
20 Pa
30 Pa

Poznámka: V případě jiného ovladače je možné tlak nastavit na přepínačích na vnitřní elektronické desce jedotky

Kanálové 70/100 Pa
R410A 1+1, Classic Power

Vysoká účinnost
DC motor ventilátoru
Jednotky jsou vybaveny DC motory ventilátorů, které jsou v porovnání
s běžnými AC motory výrazně účinnější.

Torque(kgfcm)

Torque(kgfcm)

100

100

80

25%
35%

60

40%

40
20
0

Komfortní vzduch
Vysoce účinný ﬁltr
Jednotky jsou vybaveny velmi účinným prachovým filtrem s vysokou
účinností.

80

85%
87.5%

60

90%

40
20

200 400 600 800 1000

0

200 400 600 800 1000

Rev(r/min)

Rev(r/min)

AC motor eﬃciency

DC motor eﬃciency

Flexibilní návrh
Disponibilní tlak : 100Pa
Jednotky disponují až 3 ventilátory, které dokáží udržet
konstantní průtok vzduchu až po ESP = 100 Pa,

Čerpadlo kondenzátu (volitelně)
Možnost instalace je velmi široká a to díky vestavěnému
čerpadlu kondenzátu (dle modelu).

100 Pa

1000mm

Možnost volby sání vzduchu
Při instalaci je možné připojit potrubí pro sání vzduchu ze zadní
nebo ze spodní strany jednotky.
Čelní sání

Spodní sání

Snadná instalace
4 možnosti volby disponibilího tlaku
Disponibilní tlak je možné nastavit výchozí dle projektu a to
10/30/50/70 Pa.

Snadný přístup k elektronice
Konstrukce krytu svorkovnice a el. desky je navržena pro demontování
pouze jedním šroubem, zajišťujícím snadný přístup a rychlou instalaci.

50 Pa
100 Pa

Maxi split 1+4
R410A

Snadná instalace
Snadné zapojení potrubí
Instalace systému Maxi split je velmi snadná a rychlá, jelikož využívá šroubového spojení pro instalaci rozbočovačů

Snadná instalace
Bez nutnostní nastavení komunikační adresy
Nezáleží na tom, zda máte 2,3 nebo 4 vnitřní jednotky na jednom systému. Nepotřebujete nastavovat žádnou
komunikační adresu. Pouze nastavíte řídící (master) vnitřní jednotku a ostatní jednotky se stanou řízenými (slave).
Řídící jednotka je jednotka, na kterou je připojený nástěnný ovladač.
Slave

M

ast
er

Slave

Slave

Snadné ovládání
Uživatel si může zvolit z široké řady ovladačů a způsobů ovládání dle jeho potřeby. Možné systémy ovládání :
nástěnný ovladač (4 druhy), centrální ovládání (2 druhy) a skupinové ovládání, Wi-Fi ovládání, BMS ovládání.
My Home

Indoor Temp

21

ºC

Cool

Auto

Různorodá řešení
Co je to Maxi Split systém ?
Maxi split systém, je systém s běžnou venkovní jednotkou single split (jeden EEV) s možností připojení více vnitřních
jednotek (distribučních míst), které pracují ve stejném režimu a nastavení současně. Jedná se o řešení zajištění
maximálního komfortu ve větších jednozónových prostorách. Typickým příkladem může být menší openspace
kancelář, obchod, showroom, apod.. Je možné napojit 2,3 nebo 4 vnitřní jednotky.

Twin

Triple

Quadruple

Multisplit až 1+5
Venkovní jednotky R410A

A++
7.0

7.0

7.0

7.0

A++

A++

A++
7.0

7.0

A++

A
3.8

4.0 A+

4.0 A+

4.0 A+

4.0 A+

4.0 A+

6.1

A+
4.0

4.0
Vysoce účinný
DC inverter
dvou-rotační
kompresor

6.1

5.0

A+

Vysoká účinnost

A++

7.0
6.0

Vysoce
efektivní
ventilátor

A++

8.0

4.0

DC motor ventilátoru

Optimalizované
řízení DC Inverter
Optimalizovaný
tepelný
výměník

A++

Vysoká účinnost

3.0
14kBtu 18kBtu 19kBtu 24kBtu
Super Match Multi

26kBtu 30kBtu 34kBtu 45kBtu

SEER (chlazení)

SCOP (vytápění)

Světově nejvyšší energetická účinnost

Vysoká provozuschopnost
Navracení oleje do kompresoru
Pro venkovní jednotky multisplit 1:3 až 1:5 (3U19~5U45)
je navržen speciální odlučovač oleje z proudícího
chladiva. Díky tomuto odlučovači je zajišteno včasné
navrácení oleje do kompresoru. Celý systém napomáhá
vyšší účinnosti a hladkému chodu, jelikož nemusí
využívat tak často vysokých otáček a je sníženo
mechanické tření.

Větrání elektroniky venkovní jednotky
Venkovní jednotky jsou navrženy s konstrukcí včetně
větracích otvorů pro udržení optimální provozní teploty
elektroniky. Především odvod tepla od frekvenčního
měniče je velmi důležitý.

Větrací mřížka

Odlučovač oleje (3U19~5U45)
Větrací mřížka

Větrací mřížka

Komunikace
Veškeré systémy Haier Super match a tedy i multisplit
využívají vysokonapěťové komunikace, která zajišťuje
ochranu proti rušení od elektromagnetického vlnění.

Elektromagnetické
vlnění

Snadné ovládání
Ovladače
Nástěnné jednotky, kazetové jednotky, podstropní a parapetní jednotky využívají
stejný univerzální dálkový ovladač.

Snadná instalace
Snadná manipulace

Snadné vaukování

Jednotka je opatřena řadou úchytů pro snadnou
manipulaci 2 montážními pracovníky.

Úchyt

Vakuování a plnění trasy k jedné vnitřní jednotce je velmi
snadné pomocí centrálního uzavíracího ventilu (1:4 a1:5).

Úchyt
Úchyt
Úchyt

Centrální uzavírací ventil

Funkční ikony
Péče o zdraví
Vyvážená teplota
Teplota přiváděného
upraveného vzduchu s
touto funkcí je výrazně
vyšší než u běžných
jednotek přiblž. 23 °C.

Super IFD
Pokročilá ﬁltrace
vzduchu, která je
schopná odstranit ze
vzduchu i ty nejmenší
prachové částice
PM2,5.

Precizní
Odvlhčování

Nano-aqua
ionizátor

Self Clean

Precizní řízení vlhkosti a
teploty vzduchu ve
Vaší místnosti.

Funkce zajišťující téměř
dokonalé vyčištění
výměníku vnitřní
jednotky pomocí
kondenzace vody.

Unikátní funkce Haier
Nano-aqua generuje
velmi malé vodní
molekuly H+ a O2-,
které zajišťují částečné
navrácení vlhkosti do
cirkulačního vzduchu,
snižují vysychání
pokožky a sliznic. Mají
antibakteriální účinek.
Funkce zajišťuje také
ionizátor vzduchu.

3M ﬁlter
Pokročilý ﬁltr vzduchu
3M obsahuje velmi silný
elektrostatický náboj a
zajišťuje čištění
vzduchu od velmi
malých prachových
částic, virů, bakterií,
plísní, zápachů apod.

Odvlhčování
V případě provozu
jednotky ve funkci
odvlhčování, je
automaticky regulována
rychlost otáčení
ventilátoru na základě
nastavené teploty a
teploty v místnosti pro
dosažení maximálního
efektu.

Péče o komfort
15
dB(A)
20m

Whispering Air - Super tichý
Soubor konstrukčních
prvků a řídících
techologií zajišťující
velmi nízkou hlučnost
jednotek až 15 dB(A) Jednotka Dawn

Komfortní spánek

3D proud vzduchu

V tomto módu je
upravena nastavená
teplota a řízení otáček
ventilátoru pro
dosažení tichého
provozu a nerušeného
spánku.

Díky této funkci je
upravený cirkulační
vzduch rovnoměrně
distribuován do všech
rohů místnosti.

Vytápění do -20 °C

Vytápění do -15 °C

Jednotka je schopna
vytápět do teploty
venkovního -25 °C.

Jednotka je schopna
vytápět do teploty
venkovního -15 °C.

Vana kondenzátu
venkovní jednotky je
opatřena topným
kabelem pro zajištění
co nejsnadnějšího
odtoku vody

Vnitřní jednotky mají
speciálně navržený
rotor ventilátoru s
upraveným motorem
pro zajištění dosažení
vzdálenosti až 20 m od
vnitřní jednotky.

-20°C

-20°C

Elektrické odtávání

Daleký dosah
proudu vzduchu

5 rych. ventilátor
vnitřní j.
Vnitřní jednotka
disponuje 5-ti
rychlostním
ventilátorem, který
zajišťuje velmi vysoký
výkon jednotky ale také
velmi tichý provoz.

Chlazení do -20 °C
Venkovní jednotka je
navržena pro chlazení
až do teploty
venkovního vzduchu
-15 °C. Jedná se tedy o
zařízení vhodné k
použití pro chlazení
technologických
místností s těmi
nejpřísnějšími kritérií.

Dvojitá vertikální lamela
Díky dvěma vertikálním
lamelám na výstupu
vzduchu z jednotky je
možné nastavit velmi
přesně směr proudění
a to až v 5-ti možných
úrovních.

Inteligentní proud
vzduchu
Proud vzduchu je
automaticky směřován
vzhůru - v případě
funkce chlazení a dolů v případě funkce
vytápění.

Přízemní proud
vzduchu

Vytápění do -30 °C

Speciální konstrukční
vlastnost parapetních
jednotek, které mohou
v případě vytápění a
požadavku uživatele
distribuovat teplý
vzduch spodní vyústí a
tedy po zemi. Jedná se
o velmi komfortní
systém
teplovzdušného
vytápění.

Speciální konstrukce
jednotky pro vytápění
až do -30 °C opatřená
rotačním DC inverter
kompresorem, DC
motorem ventilátoru,
optimalizovaným
odvodem kondenzátu,
el. kabelem a
upraveným
programem odtávání.

Tichý provoz

Chytré odtávání

0.5
Chlazení do -10/15 °C
Veškeré venkovní
jednotky Super Match
jsou navrženy pro
chlazení do -10 °C, kdy
tato teplota není
vypínací. Je tak možné
jednotky bez problémů
používat pro chlazení
technologických
místností.

Teplý start
Vnitřní jednotka bude
po startu jednotky v
případě vytápění
regulovat otáčky
ventilátoru tak, aby
vystupující vzduch z
jednotky nebyl chladný.

Precizní regulace
po 0,5 °C
Jednotky s touto funkcí
umožňují nastavit a
indikovat teplotní
rozsah po 0,5 °C díky
čemuž je regulace
mnohem přesnější a
preciznější.

Automatické nastavení
lamely
Funkce umožňuje
nastavit 5 různých
směrových nastavení,
2 pozice z hlediska
inteligentního proudu
vzduchu a automatický
pohyb. V případě
vypnutí jednotky dojde
k uzavření lamely.

Pouhým stisknutím
tlačítka Quite
dosáhnete velmi
tichého provozu
jednotky.

3 minutová ochrana
Jednotka je vybavena 3
minutovou ochranou
proti poškození, v
případě neodborného
používání jednotky a
častého spínání v
rozdílných nastaveních.

Nový program
odtávání, kdy je kladen
maximální důraz na
zkrácení doby odtávání
a zajištění maximální
pohody prostředí ve
vytápěné místnosti.

Rezidenční jednotky 1+1
Chytré ovládání
Wi-Fi ovládání
Plnohodnotné ovládání
klimatizační jednotky
pomocí chytrého
telefonu / tabletu přes
internet, odkudkoliv na
světě.
iOS / Android

Eco-pilot sensozory
Automatická regulace
výkonu a úspora
energie na základě
využívání dvou
pohybových čidel. Tato
funkce zvyšuje stupeň
komfortu a dokáže
reagovat na pohyb
osob a jejich počet.

Eco senzor

Kit připojení
nástěnného ovl.

Dvojitý senzor
přítomnosti a činnosti
osob rozděluje prostor
na 2 části pod úhlem
120°(horizontálně) ve
vzdálensoti 8 m od
jednotky.

Pro ovládání jednotky
může být připojen
volitelně nástěnný
ovladač.

Beznapěťový On/Oﬀ
kontakt
Beznapěťový kontakt
pro zapnutí / vypnutí
jednotky na základě
potřeby jednoduchého
systému ovládání. Jako
příklad může sloužit
signál od dveřní karty
nebo okenního
kontaktu v hotelích
nebo např. signál
vysokého tarifu HDO.

“User Friendly” funkce
Montážní podpěra
Instalace jednotky je
snadnější díky
možnosti podepření
pomocí speciální
podpěry, kdy je
ponecháno dostatek
místa pro připojení
potrubí a el. kabelů.

Skrytý
LED displej
Jednotky jsou vybaveny
speciálním LED displejem
včetně čelního panelu, který
efektivně zobrazuje stav
jednotky, teplotu a v případě
jejího vypnutí displej “zmizí” a
nikterak neruší design
jednotky. Stejně tak je
možné displej vypnout i za
provozu jednotky.

Integrovaná konstrukce
Spodní kryt jednotky,
vanička pro odvod
kondenzátu a rám
jednotky je vyroben z
jednoho kusu. Je
zajištěna dlouhá
životnost jednotky a
nízké vibrace.

Odnímatelný spodní
kryt
Připojení potrubí a el.
kabelů je možné
provést pouze pomocí
odnímatelného
spodního krytu, díky
kterému je prostor pro
práci techniků
dostatečný.

“88” displej
Jednoduchý “88”
displej, který umožňuje
rychlou informaci o
aktuální teplotě
vzduchu v místnosti
nebo o nastavené
teplotě.

Integrovaný kryt
ventilů
Kryt ventilů je
integrovaný ve vnitřní
jednotce, která se tak
stává velmi elegantní a
především kompaktní.

Snadno & Rychle
vyměnitelný motor
Výměnu motoru
ventilátoru je možné
provést bez nutnosti
deinstalace výměníku
vnitřní jednotky.

Dlouhá životnost
el. desky

2 strany připojení
odvodu kondenzátu
Vnitřní jednotka může
být připojena dle
potřeby projektu a to z
obou stran.

Auto provoz
odvlhčování

El. desky klimatizačních
jednotek Haier
procházejí přísným
testováním, kdy je
el .deska vystavena
prostředí o teplotě 85
°C a vlhkosti 85 %.

Je možné nastavit
určitou teplotu, při
které jednotka
automaticky zahájí
funkci odvlhčování.

Autodiagnostický
systém
Jednotka je vybavena
systém automatického
zjišťování případných
závad. Jednotka vždy
ukáže kód chyby která
je v daný moment
aktivní.

Automatický provoz
Jednotka bude
automaticky měnit svůj
provoz na základě
pevně
přednastavených
teplot (26 °C - chlazení,
23 °C - vytápění) za
účelem jejich udržení a
zajištění maximální
pohody.

Super Match
Zařízení s označením
Super Match jsou volně
kombinovatelné mezi
vnitřními a venkovními
jednotkami.

Auto Restart
Funkce zajišťující
automatický návrat do
posledního známého
nastavení jednotky
před výpadkem el.
proudu.

Super Match II+
Zařízení s označením
Super Match jsou volně
kombinovatelné mezi
vnitřními a venkovními
jednotkami.

Široký napěťový rozsah
Jednotky mohou
pracovat v rozsahu
napětí v elektrické síti
od 150 do 264 V.

Blue Fin
Hydroﬁlní hliníkový
povlak výměníku
zajišťuje snadné
stékání vody, vysoký
přestup tepla a má
antikorozní účinky.

Úspora energie

PID Inverter
řízení
Technologie PID řízení
digitálního
frekvenčního měniče je
nejpreciznější,
nejpřesnější regulací
výkonu jednotky
vzhledem k
nastavenému
požadavku okolním
vlivům. Jedná se o
nejmodernější systém
regulace.

A-PAM Inverter
řízení
Povýšená technologie
řízení digitálního
frekvenčního měniče
otáček 180 ° DC
Inverter, která je
vybavena sledováním
kroutícího momentu
kompresoru a zajišťuje
tak nižší en. spotřebu a
vibrace celého
soustrojí. Řízení
vykazuje mnohem
ustálenější provoz.

Spotřeba 1 W
při Stand-by
Spotřeba jednotky při
pohotovostním režimu
je pouze 1 W.

3x DC Motor
Nejnovější motor
zajišťující tichý provoz a
velmi přesné a rychlé
nastavení
požadovaných otáček.

Temperace na 10 °C
Funkce určená
především pro
víkendové objekty
nebo pro případy delší
nepřítomnosti, kdy je
zapotřebí udržovat v
místnosti pouze nízkou
(nezámrznou) teplotu.
Funkce dostupná pro
všechyn jendotky při
použití s WiFi

24 hodinový
časovač
Tento časovač
umožňuje nastavit 1
čas zapnutí a 1 čas
vypnutí během 24
hodin.

6ti rych, ventilátor
venkovní j.
Venkovní jednotka je
vybavena 6-ti
rychlostním
ventilátorem, který
umožňuje velmi
efektivně měnit proud
vzduchu přes výměník
a regulovat tak
optimálně kondenzační
tlak s dopadem na celý
chladivový okruh.

7-mi rych, ventilátor
venkovní j.
Venkovní jednotka je
vybavena 7-mi
rychlostním
ventilátorem, který
umožňuje velmi
efektivně měnit proud
vzduchu přes výměník
a regulovat tak
optimálně kondenzační
tlak s dopadem na celý
chladivový okruh.

Funkce
Péče o zdraví

Řada

Výkon

Vyvážená
teplota

Precozní
odvlhčování

Self Clean
venkovní j.

Self Clean
vnitřní j.

Nano-aqua
ionizátor

3M ﬁltr

Odvlhčování

Super
tichý provoz

Komfortní spánek

3D proud
vzduchu

Daleký dosah
proudu vzduchu

Flexis

Flare
Flame

Tundra Green

Sloupová jednotka R32
Pouze Nebula

Pouze Nebula

Pouze Nebula

Pouze Nebula

Pouze Nebula

Pouze Nebula

Pouze Nebula

Pouze Nebula

Sloupová jednotka

Řada

Flexis

Flare
Flame

Tundra Green

Sloupová jednotka R32

Sloupová jednotka

Výkon

Montážní
podpěra

Odnímatelný
spodní kryt

Snadno a rychle
vyměnitelný motor

2 strany připojení
odvodu kondenzátu

Autodiagnostika
chyb

Skrytý LED
displej

Dlouhá životnost
el. desky

Rezidenční jednotky 1+1
Chytré ovládání

Péče o komfort
-20°C

-20°C

Inteligentní
proud vzduchu

Vytápění
do -15 °C

Vytápění
do -20 °C

Chlazení
do -20 °C

Pouze Flare

Pouze Flare

Pouze Flare

Pouze Flare

Pouze Flare

Pouze Flare

Pouze Flare

Pouze Flare

Chlazení
do -10 °C

Precizní regul.
po 0,5 °C

Tichý provoz

3 min.
ochrana komp.

Chytré
odtávání

5ti rychlostní
vent. vnitřní j.

Dvojitá horiz.
lamela

Teplý start

WiFi ovládání

Auto. nastavení
vertikální lamely

Eco-pilot
senzory

Eco senzor

Kit připojení
nást. ovladače

Bezn. kontakt
On/Oﬀ

Brezza volitelně
Brezza volitelně
Brezza volitelně
Brezza volitelně

Autorestart

Široký napě´tový
rozsah

Integrovaná
konstrukce

Integrovaný
kryt ventilů

Blue ﬁn

PID inverterové
řízení

A-PAM inverterové
řízení

1 W spotřeba
při stand-by

3 DC motory

Temperace
na 10 °C

24 hodinový
časovač

6ti
7mi
rychlostní ventilátor venkovní j.

Přes WiFi aplikaci dostupné

Automatický
provoz

Pouze Nebula
Pouze Nebula
Pouze Nebula
Pouze Nebula

Standard
Pro technické parametry komerčních jednotek kontaktujte naše obchodní oddělení

Volitelné

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

