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Všechny naše hořáky jsou vyrobené z prvotřídní žáruvzdorné nerezové oceli 1.4828. ČSN 17251, AISI 309 odolné do 1 000°C. Hořáky jsou řízeny 
řídící jednotkou Mertik s dálkovým ovládáním nebo sofistikovanou řídící jednotkou Honeywell. 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.

Mertik na 4xAAA tužkové baterie nebo na trafo, Honeywell pouze na 230 V. Interiér hořáku lze volit keramická polena, lávové kameny nebo skleněné kamínky.
Všechny naše hořáky lze doplnit také o LED podsvícení polen a kamínků včetně dálkového ovládání s 8 základními stupni barev.

U zakázkové výroby je zvolen individuální výpočet výkonu a potřeby počtu řídících jednotek.

KRYCÍ PLECH PRO ODSTÍNĚNÍ A ODVOD KONDENZÁTU
VANA HOŘÁKU
ODVOD KONDENZÁTU HT 35
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
REGULÁTOR VZDUCHU TRYSKY
TRYSKA
PŘIPOJENÍ HADICE 1/2" PRAVÝ
HOŘÁK
ZAPALOVÁNÍ
IONIZAČNÍ KOTROLNÍ KATODA
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KONSTRUKCE HOŘÁKU

HOŘÁKY RAABFIRES



CUSTOMER      0 - 9 000 cm

COOL 1 - 500 mm  
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 280 x 80 mm / 420 x 200 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
délka hořáku 370 mm, zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL 2 - 700 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 280 x 80 mm / 420 x 200 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL 3 - 1 000 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 280 x 80 mm / 420 x 200 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL 4 - 1 200 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 280 x 80 mm / 420 x 200 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL 5 - 1 500 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 280 x 80 mm / 420 x 200 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL 6 - 2 000 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 280 x 80 mm / 420 x 200 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL 1A - up to 9 000 mm 
Rozměr: na zakázku, 2 a více řídících jednotek /na každé 2 metry jedna jednotka/ 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500
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CUSTOMER      0 - 9 000 cm

COOL B1 - 500 mm  
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
délka hořáku 370 mm, zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL B2 - 700 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL B3 - 1 000 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL B4 - 1 200 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL B5 - 1 500 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL B6 - 2 000 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL  1B - p to 9 000 mm 
Rozměr: na zakázku, 2 a více řídících jednotek /na každé 2 metry jedna jednotka/ 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500
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CUSTOMER

COOL C1 - 500 mm  
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
délka hořáku 370 mm, zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell 
EAN 20590500

COOLC2 - 700 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL C3 - 1 000 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL C4 - 1 200 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL C5 - 1 500 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL C6 - 2 000 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL  1C - up to  4 000 mm 
Rozměr: na zakázku, 2 a více řídících jednotek /na každé 2 metry jedna jednotka/ 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

ČTVERCOVÉ HOŘÁKY
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CUSTOMER

COOL D1 - 500 mm  
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
délka hořáku 370 mm, zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell 
EAN 20590500

COOL D2 - 700 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL D3 - 1 000 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL D4 - 1 200 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL D5 - 1 500 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL D6 - 2 000 mm 
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

COOL  1D - up to 4 000 mm 
Rozměr: na zakázku, 2 a více řídících jednotek /na každé 2 metry jedna jednotka/ 
zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell
EAN 20590500

KRUHOVÉ HOŘÁKY
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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.

Základní funkce:
› zapnutí / vypnutí
› 15 výšek plamene a výkonu
› termostat vestavěný do ovladače
› časově nastavitelný termostat
› hlášení chyb
› indikátor baterie
› ovládání LED podsvícení

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

RAABFIRES

RAABFIRES

RAABFIRES

PRODUCTION OF GAS BURNERS

PRODUCTION OF GAS BURNERS

PRODUCTION OF GAS BURNERS

EU + 420 725 931 340
CZ + 420 723 650 004

EU + 420 725 931 340  /  CZ + 420 723 650 004

info@raabfires.cz

info@hetvoor.cz, info@raabfires.cz

Raabfires Distribution s.r.o., Okružní 781, 250 81, Nehvizdy, GPS 50°07'33.6"N 14°42'43.4"E

SYSTÉM ŘÍZENÍ

COOL L1 - 500 mm  
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
délka hořáku 370 mm, zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell 
EAN 20590500

COOL 1L DOUBLE - 500 mm  
Rozměr vnější / vnitřní 500 x 330 x 80 mm / 420 x 250 x 78 mm / výkon 2,5 - 4,1 kW / 
délka hořáku 370 mm, zemní plyn nebo propan, řídící jednotka Mertik nebo Honeywell 
EAN 20590500

ROHOVÉ HOŘÁKY
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Špičková vizualizace hořícího dřeva s hořákem RAABfires

Jedinečný nerezový outdoor hořák

 

RAABfires

› 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:

› 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.

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
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KOVOVÁ ŽHNOUCÍ VLÁKNA
Imitují žhavá vlákna slámy. Výrazně podporuje vizuální hodnotu hoření plynových krbů.

Krycí plachta Krycí plachta Skříň pro řídící 
jednotku

Přívodní hadice 
s tlakoměrem

Další tvary hořáků

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

VERMIKULIT DO LOŽE HOŘÁKU

Drcený žlutý Drcený černý Chipsy hnědé Chipsy černé Chipsy šedé

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXTERIÉROVÉ KRBY

 

RAABFIRES 

Dodáváme od předních světových výrobců a jako jediní 

Vám nabízíme nejširší sortiment.

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 pro-
storách 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.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
VENKOVNÍ
plynový krb

Skleněná zábrana proti větru

Poskytuje nejen ochranu proti zhasínání plamene, ale doplňuje překrásně 

design Vašeho plynového stolu.

Kvalitní krycí plachty

Zajistí Vám perfektní ochranu v době, kdy stoly nepoužíváte. Ochrana proti 

dešti, sněhu nebo před kolemjdoucími.

Lávové kameny

Každý plynový stůl nebo sloup obsahují sadu lávových kamenů pro daný 

typ. Při poškození nebo ztrátě můžete objednat novou sadu.

Špičková realistická polena

Pro získání ještě většího efektu hořícího dřeva volte sadu tří kusů keramických 

polen nebo více sad.

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.

RAABFIRES

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.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
INTERIÉROVÉ  A EXTERIÉROVÉ 
KRBY RAABFIRES

Táborákové dříví Náplavové dříví Krátké a dlouhé

HD světlé HD standard HD bříza Černé větve

Velké šedé Malé šedé Světle šedé

Velké bílé

HP TOP Lávové 
kameny malé

Malé šedé

HP Lávové koule 
šedé

Stříbrné

HP Lávové koule 
hnědé

Růžové

HP Lávové koule 
černé

Červené

HP Lávové koule 
mix

Pískovcové

Černé koule
9 kusů

Šedé koule
9 kusů

Černé koule
6 kusů

Šedé větve

HP světlé HP šedé HP kůrové HP mix

Bílé větve

Bříza Ohořelé dříví Kempové dříví Jílové dříví

Standardní dříví

KLASICKÁ POLENA

MODERNÍ POLENA A VĚTVE

RUSTIKÁLNÍ POLENA

KAMENY O.T.

RAABFIRES



RAABFIRES

RAABFIRES

RAABFIRES

PRODUCTION OF GAS BURNERS

PRODUCTION OF GAS BURNERS

PRODUCTION OF GAS BURNERS

EU + 420 725 931 340
CZ + 420 723 650 004

EU + 420 725 931 340  /  CZ + 420 723 650 004

info@raabfires.cz

info@hetvoor.cz, info@raabfires.cz

Raabfires Distribution s.r.o., Okružní 781, 250 81, Nehvizdy, GPS 50°07'33.6"N 14°42'43.4"E

LÁVOVÉ KAMENY

Malé 1–2 cm Střední 2–4 cm Velké 4–7 cm

NEJBOHATŠÍ  PŘÍSLUŠENSTVÍ  PRO 
INTERIÉROVÉ  A EXTERIÉROVÉ KRBY 
RAABFIRES

Dodáváme příslušenství 
od předních světových výrobců

a jako jediní vám nabízíme 
nejširší sortiment.

SKLENĚNÉ KAMÍNKY ŘEZANÉ SKLENĚNÉ KAMÍNKY LÁMANÉ

SKLENĚNÉ KOSTKY SKLENĚNÉ STŘEPY

SKLENĚNÉ OBLÁZKY SKLENĚNÉ KAMÍNKY ZIRKON

Světlé zelené

Blankitné

Červené Černé

Hnědé

Světlé zelené

Kouřové

Antracit

Světle 
modré

Kávové

Modré

Žluté

Černé Antracit Bílé stříbro Modré Nebeské

Bílé Kávové Antracit

Béžové

Béžové

Žluté

Černé

Modré

Béžové

Světle 
modré

Nebeské

Modré

Modré

Hnědé

Modré

Bílé

Modré

Kávové

Kávové

Zelené

Bílé

Zelené

Světle 
modré

Černé

Bílé

Bílé

Blankitné

Černé

Bílé zlato Šedé Nebeské Bílé Zelené

RAABFIRES

RAABFIRES
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KERAMICKÉ KOULE

KERAMICKÉ KAMENY

LÁVOVÉ KAMENY BROUŠENÉ

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

Říční Barevný mix Šedé Fialové

Bílé Tmavě šedé Okrové Hnědé říční

Žluté Šedé

Malé Velké

RAABFIRES
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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.



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 1 GRAVELLI 
VENKOVNÍ
plynový stůl

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Materiál beton Gravelli
Dálkové

ovládání

Gravelli
EDICE



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství 

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 1 ANTRACIT 
VENKOVNÍ
plynový stůl

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Barva podstavce ANTRACIT
Dálkové

ovládání



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 1 WHITE 
VENKOVNÍ
plynový stůl

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Barva podstavce BÍLÁ
Dálkové

ovládání



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 1 RED 
VENKOVNÍ
plynový stůl

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Barva podstavce ČERVENÁ
Dálkové

ovládání



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 1 NERO 
VENKOVNÍ
plynový stůl

ŽULOVÝ  STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Ocelový rám, obložení žula NERO ASSOLUTO Dálkové

ovládání



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 1 TEAK 
VENKOVNÍ
plynový stůl

DĚVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Ocelový rám, obložení TEAKOVÉ DŘEVO přírodní Dálkové

ovládání



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

Hlavní parametry

Značka: RAABFIRES (ČR) 

Umístění: volně stojící

Palivo: zemní plyn 

Spalovací systém: otevřený

Typ komínu: bez komínu

Váha: 55 kg

Váha včetně balení: 80 kg

Celkový rozměr: 130 x 70 x 28 cm 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze zemní plyn

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL BENCH ANTRACIT 
VENKOVNÍ
plynový stůl

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Barva  ANTRACIT Dálkové

ovládání



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

Hlavní parametry

Značka: RAABFIRES (ČR) 

Umístění: volně stojící

Palivo: zemní plyn 

Spalovací systém: otevřený

Typ komínu: bez komínu

Váha: 55 kg

Váha včetně balení: 80 kg

Celkový rozměr: 130 x 70 x 28 cm 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 280 cm

› Určeno pouze zemní plyn

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL BENCH WHITE 
VENKOVNÍ
plynový stůl

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Barva BÍLÁ Dálkové

ovládání



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

Hlavní parametry

Značka: RAABFIRES (ČR) 

Umístění: volně stojící

Palivo: zemní plyn 

Spalovací systém: otevřený

Typ komínu: bez komínu

Váha: 135 kg

Váha včetně balení: 160 kg 
Celkový rozměr: 130 x 70 x 28 cm 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze zemní plyn

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL BENCH CONCRETE
by GRAVELLI 

VENKOVNÍ
plynový stůl

BETONOVÝ STŮL Z EDICE GRAVELLI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám, opláštění BETON GRAVELLI Dálkové

ovládání

Gravelli
EDICE



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

Hlavní parametry

Značka: RAABFIRES (ČR) 

Umístění: volně stojící

Palivo: zemní plyn 

Spalovací systém: otevřený

Typ komínu: bez komínu

Váha: 120 kg

Váha včetně balení: 132 kg 
Celkový rozměr: 130 x 70 x 28 cm 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze zemní plyn

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL BENCH FUSION 
VENKOVNÍ
plynový stůl

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám, opláštění podstavce žula BLACK FUSION Dálkové

ovládání



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

Hlavní parametry

Značka: RAABFIRES (ČR) 

Umístění: volně stojící

Palivo: zemní plyn 

Spalovací systém: otevřený

Typ komínu: bez komínu

Váha: 120 kg

Váha včetně balení: 132 kg 
Celkový rozměr: 130 x 70 x 28 cm 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze zemní plyn

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL BENCH VERDE 
VENKOVNÍ
plynový stůl

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám, opláštění podstavce žula VERDE UBATUBA Dálkové

ovládání



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

Hlavní parametry

Značka: RAABFIRES (ČR) 

Umístění: volně stojící

Palivo: zemní plyn 

Spalovací systém: otevřený

Typ komínu: bez komínu

Váha: 80 kg

Váha včetně balení: 102 kg 
Celkový rozměr: 130 x 70 x 28 cm 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze zemní plyn

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL BENCH TEAK 1 
VENKOVNÍ
plynový stůl

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám, opláštění podstavce TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva Dálkové

ovládání



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 4 CONCRETE
by GRAVELLI 

VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

BETONOVÝ STŮL Z EDICE GRAVELLI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový plech v barvách RAL, horní deska BETON GRAVELLI

Gravelli
EDICE



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 4 WHITE
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový plech barva bílá, horní deska ocelový plech barva bílá



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 4 RED
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový plech antracit, horní deska ocelový plech červený



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 4 FUSION
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový plech antracit, horní deska žula BLACK FUSION



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 4 VERDE
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový plech antracit, horní deska žula VERDE UBATUBA



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 4 TEAK 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

10,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 10,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 4 TEAK COMPLEET 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám obložený TEAKOVÝM DŘEVEM, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 5 CONCRETE
by GRAVELLI 

VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

BETONOVÝ STŮL Z EDICE GRAVELLI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový plech v barvách RAL, horní deska BETON GRAVELLI

Gravelli
EDICE



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 5 DUO 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

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 červená

› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 5 RED 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM       

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. 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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 5 FUSION 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

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 VERDE UBATUBA

› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 5 VERDE 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový ANTRACIT, horní deska žula ocelová VERDE UBATUBA



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 5 TEAK 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám ANTRACIT, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 5 TEAK COMPLEET 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám obložený TEAKOVÝM DŘEVEM, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 5 SMITH
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

RUČNÍ KOVÁŘSKÁ PRÁCE

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

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 s výplněmi z Cortenového plechu

Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, rám ručně kované díly

› Výplň Cortenový plech

› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 5 CORTEN
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

RUČNÍ KOVÁŘSKÁ PRÁCE

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Rám a příčníky - nátěr kovářská čerň, ručně kované rámy a příčníky, výplň Cortenový plech.



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

COOL 6 CONCRETE
by GRAVELLI 

BETONOVÝ STŮL Z EDICE GRAVELLI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový plech ANTRACIT, horní deska BETON GRAVELLI

Gravelli
EDICE



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 6 DUO 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM     

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.

Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel bílý

› Horní deska ocel bílá

› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 6 WHITE 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

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. Pro moderní exteriér.

Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocel antracit

› Horní deska ocel červená

› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 6 RED 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM        

Podstavec ocelový ANTRACIT, horní deska ocelová ČERVENÁ



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 6 FUSION 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

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 VERDE UBATUBA

› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 6 VERDE 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

ŽULOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový ANTRACIT, horní deska žula ocelová VERDE UBATUBA



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 6 TEAK 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec antracit, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 6 TEAK COMPLEET 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám obložený TEAKOVÝM DŘEVEM, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 7 DOUBLE TEAK 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

DŘEVĚNÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám obložený TANTRACIT, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 7 DOUBLE CORTEN 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám obložený CORTENOVÝM plechem, horní deska TEAKOVÉ DŘEVO - přírodní barva



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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 8 LIGHT BLACK TEAK 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM  SE SVĚTELNOU SKLENĚNOU DESKOU

Podstavec ocelový rám obložený TEAKOVÝM DŘEVEM, horní deska plech ANTRACIT



RAABFIRES COOL 8 LIGHT WHITE BLACK 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM  SE SVĚTELNOU SKLENĚNOU DESKOU

Podstavec ocelový plech ANTRACIT, horní deska ocelový plech BÍLÝ.



RAABFIRES COOL 8 LIGHT RED BLACK 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Charakteristika
› Venkovní plynový stůl, podstavec ocelový rám 

antracit - SKLENĚNÁ DESKA - LED

› Horní deska červená

› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM  SE SVĚTELNOU DESKOU

Podstavec ocelový rám obložený plechem ANTRACIT, horní deska plech ČERVENÁ.

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. 



RAABFIRES COOL 8 LIGHT BLACK STS 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM  SE SVĚTELNOU DESKOU

Podstavec ocelový rám obložený nerezovým plechem, horní deska plech ANTRACIT



RAABFIRES COOL 8 LIGHT CORTEN SUMA 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

CORTENOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM  SE SVĚTELNOU DESKOU

Podstavec i horní deska CORTENOVÝ plech.



RAABFIRES COOL 8 LIGHT CORTEN BLACK 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

CORTENOVÝ STŮL A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM  SE SVĚTELNOU DESKOU

Podstavec ocelový plech ANTRACIT horní deska CORTENOVÝ plech.



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

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 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 9 PANEL WHITE 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám barva BÍLÁ, deska stolu plech BÍLÝ. 



RAABFIRES COOL 9 PANEL DUO 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám barva ANTRACIT, deska stolu plech BÍLÝ. 



Charakteristika
› Venkovní plynový stůl na antracitové noze

› Horní deska beton Gravelli

› Pouze pro venkovní použití pod střechu, pergolu

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 9 PANEL GRAVELLI
by GRAVELLI 

VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

Gravelli
EDICE

BETONOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

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. 



RAABFIRES COOL 9 PANEL FUSION 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

ŽULOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám barva ANTRACIT, deska stolu žula BLACK FUSION. 



RAABFIRES COOL 9 PANEL RED 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám barva ČEVRENÁ, deska stolu plech ČERVENÝ. 



RAABFIRES COOL 9 PANEL MILANO 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

OCELOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám barva ANTRACIT, deska stolu plech ČERVENÝ. 



RAABFIRES COOL 9 PANEL TEAK 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

DŘEVĚNÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám barva ANTRACIT, deska stolu TEAKOVÉ dřevo - přírodní odstín. 



RAABFIRES COOL 9 PANEL VERDE 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 200 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

12,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 12,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů +

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu doporučujeme 
keramická polena a skleněnou 
zábranu – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Skleněná zábrana proti větru Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

ŽULOVÝ STŮL NA PODSTAVCI A PLYNOVÝ KRB V JEDNOM 

Podstavec ocelový rám barva ANTRACIT, deska stolu 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

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 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 150 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

5,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 5,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů -

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu 
doporučujeme keramická 
polena – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

RAABFIRES COOL 10 COLUMN BLACK 
VENKOVNÍ
plynový stůl

Dálkové

ovládání

DESIGNOVÝ PLYNOVÝ SLOUP

Barva antracit



RAABFIRES COOL 10 COLUMN WHITE 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 150 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

5,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 5,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů -

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu 
doporučujeme keramická 
polena – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

DESIGNOVÝ PLYNOVÝ SLOUP

Barva bílá



RAABFIRES COOL 10 COLUMN FUSION 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 150 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

5,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 5,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů -

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu 
doporučujeme keramická 
polena – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

DESIGNOVÝ PLYNOVÝ SLOUP

Barva stříšky antracit, podstavec žula Black Fusion



RAABFIRES COOL 10 COLUMN RED 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 150 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

5,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 5,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů -

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu 
doporučujeme keramická 
polena – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

DESIGNOVÝ PLYNOVÝ SLOUP

Barva červená



RAABFIRES COOL 10 COLUMN STS 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 150 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

5,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 5,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů -

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu 
doporučujeme keramická 
polena – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

DESIGNOVÝ PLYNOVÝ SLOUP NEREZOVÝ

Materiál kartáčovaná nerez



RAABFIRES COOL 10 COLUMN VERDE 
VENKOVNÍ
plynový stůl

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

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 
Ovládání: dálkové, Mertik

Záruky

Standardní záruka: 2 roky

Podmínka

› Krb není určený pro provoz za deště

› Nutný volný prostor nad hořákem 150 cm

› Určeno pouze pro propan láhev 5 kg

Výkony

5,5 kW› Zemní plyn G20:

› Propan G31: 5,5 kW

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.

Příslušenství vložky

POLENA

hnědá jeden SET 3 kusy +

KRYCÍ PLACHTA

černá +

SKLENĚNÁ ZÁBRANA

proti větru včetně úchytů -

LÁVOVÉ KAMENY

antracit tmavý o

KAMÍNKY

čiré bílé +

čiré barevné +

černé lesklé +

bílé mramorové +

Poznámka: 
K tomuto typu 
doporučujeme keramická 
polena – příplatek

+ lze objednat

 nelze objednat

o dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za 
příplatek

Keramická polena SET 3 kusy Krycí plachta skleněné kamínky
viz příslušenství 

Dálkové

ovládání

DESIGNOVÝ PLYNOVÝ SLOUP

Barva stříšky antracit, podstavec žula Verde Ubatuba



Změny cen, obsahu, technické údaje a tiskové chyby vyhrazeny.

© Copyright 2020 Richard Raab, Hetvoor Distribution s.r.o.

Korektura: Mgr. Zdeňka Raab, Timea Elli Raab, Thea Elli Raab 

Tento produktový materiál je zakázáno kopírovat a elektronicky šířit bez souhlasu vydavatele

RAABFIRES s.r.o.                  

Okružní 781

250 81 Nehvizdy  / Praha východ /

Telefon:

723 650 004

725 931 340

E-mail:
info@raabfires.cz

 www.raabfires.cz

RAABFIRES
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