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Spartherm Stovo M bílá

www.spartherm.cz
děláme pro vás vždy něco navíc

Foto na titulní straně: Brunner KFR

Originalita se počítá!
Ing. Jitka Pokorná
A to je léty prověřený fakt. Originální nápady
jsou rozhodně jedním z hnacích motorů moderní společnosti. Proto se stále rozhlížím kolem sebe, hledám inspiraci pro vlastní práci,
třídím věci na ty, které se mi líbí a na ty, které
se mi nelíbí.
Někdy stojím u zelinářského krámu a očima vybírám tvary a barvy, které se mi v hlavě skládají
do originální kompozice. Už to úplně vidím, tu
broušenou mísu, na kterou to doma naskládám. Vytvořím unikátní dekoraci, bude k tomu
ladit ubrus i prostírání, použiju ten porcelánový
servis, který jsem už dávno nepoužila. No bude
to nádhera. Nakládám do košíku od každého
trochu, pořád tu představu dolaďuji, doplňuji
další a další kousky, pak rychle k pokladně, zaplatit a dokud mám ten dokonalý obraz v hlavě,
spěchám domů.
Cestou mě najednou napadne, že ta struktura baklažánu by se dala nádherně promítnout
do jednoduchého motivu na keramiku. Jenom
jako stín, nenápadný prolis, který z mrtvé a ohněm vypálené hmoty udělá něco zajímavého.
Ano, originálního! Něco, co jsem sama vymyslela. Rychle vyložím nákup, beru si skicák a tužku a kreslím. Snažím se zachytit to, co mi jen
tak prolétá hlavou. Jde to blbě. Mačkám a vyhazuji papíry. Pak to najednou mám. Myšlenka se
zhmotní na kusu papíru pár tahy, už to není jen

mihotavá představa, stala se z toho konkrétní
věc. Spíš první předloha k budoucí konkrétní
věci. Ale je to hmotné, dá se na to sáhnout, dá
se s tím dál pracovat. Už mi to neuteče. Sedím
na židli u stolu a kochám se tím nápadem. Kdybych byla kuřák, dala bych si teď cigáro, zhluboka natáhla kouř do plic a pomalu jej vyfukovala
ke stropu. Jsem ale spíš astmatik, tak si tuto
radost odepřu a vrátím se k původní myšlence.
Rozprostřu nový ubrus, otírám utěrkou jednotlivé kousky ovoce a kladu je jeden vedle druhého na skleněnou mísu. Vybírám podle barev, tvarů, velikostí. Cítím se jak Paul Cézanne.
Inspiruji se originalitou muže, který dokázal
zhmotňovat své myšlenky do úžasné podoby.
Úplně si to představuji, že jsem jako on. A už
slyším, jak před domem zastavují vozy galeristů objevitelů, kteří konečně nalezli můj talent.
Je to jen sen. Ale pak si uvědomuji, že před domem opravdu zastavilo auto.
Bouchnutí dveří, vchází můj muž. Co se dá dělat. I když v podstatě to byl on, kdo první objevil
mou touhu po originalitě a od té doby ji trpělivě
snáší. Hned se mu chlubím se svými dnešními
objevy. Prohlíží si návrh nového designu keramiky i esteticky vyvážené ovoce na skleněné
míse. Verdikt je nemilosrdný: „Ten motiv je moc
složitý, modelář to bude muset hodně zjednodušit, toto tam být nemůže vůbec, tady bych

potřeboval ještě dodělat ten roh. Ale jinak dobrý.“ Pak mu konečně ulpí pohled na ovocném
aranžmá. „A tohle bude dneska jako k večeři?“,
odtuší. Nejsem ani zdrcená. Tohle je totiž realita vizionářů. Člověk se s tím dělá, patlá a vymýšlí hodiny, pak přijde pragmatik, celé to očeše, zjednoduší, ubere originalitu ve prospěch
účelnosti a je to. Vím, že si za chvíli vybere to
nejhezčí jablko z mísy a zakousne se do něj, ale
taky vím, že se ještě mockrát nad novou řadou
keramiky pohádáme, ale postupně dojdeme
k rozumnému kompromisu, modelář navrhne
vzor, udělají se formy a chlapi na dílně připraví
první várku. Ta se úplně nepovede, pak druhá,
třetí...
Nakonec to dáme a já se budu radovat nad dalším zhmotněným snem. Nad střípkem mého
originálního nápadu, který se stal sériovým výrobkem. Proto tvrdím, že originalita se počítá
a pro mě osobně je nezbytným kořením života.
Nejen ta moje, samozřejmě i těch všech, se kterými se potkávám, a kteří mají neustálou touhu
něco objevovat a něco nového začínat.
Když se jim to nakonec podaří, občas se stane,
že přijdou jiní, kteří originalitu sice v krvi nemají, ale milují originalitu jiných. Vezmou tiše
do ruky jejich nápad, trochu ho přestříknou, jinak nalakují, přehodí pár písmenek a ejhle!
Ale to už je zase trochu jiný příběh.
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Otevřené krby Urfeuer
URFEUER by se dalo volně přeložit jako pravěký
oheň. Podobnost s pravěkým ohněm platí však
pro novou řadu otevřených ohnišť od Brunnera
jen do určité míry. V tomto případě totiž za ohněm, na který si můžete sáhnout a který vám
do obytného prostoru přináší mihotavé světlo,
praskání a vůni táboráku stojí i technologie
a počítačové simulace.

stranu se o otevřených krbech vždy mluví pouze
jako o ohništích využívaných příležitostně - a ne
za účelem vytápění. Například ve Falcích, odkud
pochází jeden nezapomenutelný podnikatel v našem oboru, mají pravidlo, že otevřený krb nesmí

Otevřené krby URFEUER jsou zkoušeny podle
normy EN 13229. Mají účinnost vyšší než 30%
a nemusí plnit žádné další parametry co se týče
emisí. Otevřené krby mohou být nadále zabudovávány a nehovoří se o jejich zákazu. Na druhou
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být používán častěji než 8 dní v měsíci a pokaždé
maximálně 5 hodin.
A jaká jsou obecně platná pravidla pro používání
těchto ohnišť?
Není možné do stejného komínového průduchu
zaústit žádné další topidlo. V krbu (na odchodu
spalin do komína) musí být klapka - to samé platí
pro přívod spalovacího vzduchu.
Krb by měl být provozován pouze pod dozorem
a pouze s přiměřeným množstvím paliva. V interiéru eventuálně přítomné ventilační aparatury
nesmějí krb ovlivňovat. Otevřené krby URFEUER
mají přívod externího vzduchu o průměru
250 mm a průměr odkouření 250 - 300 mm.
Korpus je dvouplášťový a v jeho horní části je
do odkuřovací komory přidán otvor z důvodu zvýšení výkonu. V ohništi je zabudovaná mechanická
klapka a stahovací síťka, která brání vylétávání
jisker. Ohniště je vyloženo litinovými pláty silnými
8 mm, které se dají použít i jako dekorace a optické rozšíření ohniště.
Další podrobnosti se dozvíte na školeních - to
nejbližší bude ve Fire Factory 9. - 10. 6.

Spartherm Premium
KRBOVÉ VLOŽKY

Za dokonalost provedení těchto krbových vložek
hovoří počet ocenění, které za tak krátkou dobu
existence získaly.
Vy, kteří jste se zúčastnili výstavy a prezentace
Kolem kamen na výročním jednání kamnářského
cechu v Seči, jste se s těmito designovými kousky už trochu seznámili. Provedení skla krbové
vložky bez viditelného rámu a možnost vysouvat
dvířka nejen nahoru, ale i částečně dolů, celou
řadu z vás opravdu zaujala. I když v současnosti
Spartherm vyrábí pouze čtyři modely této řady,
vězte, že řada Premium se bude do budoucna
rozrůstat o další modely. Celkem by jich mělo být
v dohledné době přibližně šestnáct.
Pro prodej krbových vložek této řady však existují
striktní pravidla. Kamnáři, kteří mají zájem tuto
produktovou řadu nabízet, musejí mít se Sparthermem podepsanou smlouvu, kde se zavazují
dodávat krbové vložky pouze s montáží. Není
tedy možné různé „přeprodávání“, nebo prodej
přes e-shopy. Zároveň musí mít kamnáři alespoň
jeden obestavěný vzorek vystavený ve svém
showroomu a musí být odpovídajícím způsobem proškoleni. Jako podpora prodeje krbových
vložek této řady právě vzniká exkluzivní prospekt,
který bude vytištěný v češtině a vznikne i webová
stránka, kde budou uvedeni pouze „Premium“
prodejci.
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Technická data
Rozměry (v x š x h)
Rozměry betonového rámu (v x š x h)
Průměr odkouření
Připojení externího vzduchu
Hmotnost
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Premium V-2L-55h GET
Premium V-2R-55h GET
1.424 x 831 x 555 mm

Premium V-M-80h GET

Premium A-3RL-60h

1.451 x 1.048 x 510 mm

1.476 x 748 x 592 mm

Ø 180 mm

Ø 180 mm

Ø 180 mm

Ø 200/250 mm

SVS napojení Ø 150 mm

SVS napojení Ø 150 mm

SVS napojení Ø 150 mm

SVS napojení Ø 150 mm

212 kg

230 kg

250 kg

321 kg

1.296 x 955 x 555 mm
892x1233x122

šamot

šamot

šamot

šamot

338 mm

510 mm

491 mm

533 mm

847 x 338 mm

512 x 460 x 323 mm

727 x 431 mm

544 x 526 x 318 mm

Doporučené množství dřeva

2,1 kg/h

2,1 kg/h

2,7 kg/h

2,2 kg/h

Nominální výkon (NWL)

7,0 kW

7,0 kW

9,0 kW

7,5 kW
5,3 - 9,8 kW

Obložení ohniště
Výška dvířek
Světlost prosklení (š x v)

4,9 - 9,1 kW

4,9 - 9,1 kW

6,3 - 11,7 kW

Teplota spalin na výstupu z KV

275°C

276°C

279°C

310°C

Účinnost

> 80 %

> 80 %

> 80 %

> 80 %

Rozsah výkonu
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Originál je
jen jeden!

KRBOVÉ VLOŽKY

Varia AS-3RLh-4S

Soutěž 2016/2017
Vážení odběratelé,
máme to štěstí, že dodáváme na trh samé
originální výrobce, kteří vždy šli svoji vlastní
cestou a spoléhali se především na své vlastní nápady. Takové firmy existují samozřejmě
i v dalších oborech, kterým my už tak dobře
nerozumíme, ale přesto rukopis tvůrců rozeznáváme.
Abychom hodnoty originálu a několik originálních tvůrců a výrobců připomněli i vám,
rozhodli jsme se pro vás od poloviny roku
2016 do poloviny roku 2017 vyhlásit soutěž
o opravdu originální ceny.
A co by to bylo za originální soutěž, kdyby
neměla i originální pravidla. Ta však zatím
prozrazovat nebudeme a počkáme si na již
zmíněnou polovinu roku - pravidla vyhlásíme
1. 7. 2016. Co však již prozradit můžeme, je
to, že soutěž může vyhrát opravdu každý z
našich odběratelů.
Jediné, co teď ještě prozradíme, je, že se fakt
máte na co těšit!
Varia AS-3RLh-4S
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Kombinace toho nejprodávanějšího – menší vložky Varia AS nahrazují na předních místech prodejnosti kdysi velice úspěšné Varia A. Třístranná
pravoúhlá prosklení 3RL, v sortimentu krbových
vložek pro zákazníky, kteří chtějí vidět oheň
„odkudkoli“, už definitivně nahradily oblouková
a prismatická skla. No a varianta Linear 4S byla
vždy oblíbenější, než varianta Linear 3S. Vypadá
to tedy, že zákazník nemůže udělat s Varia AS-3RLh-4S chybu...
6

Kromě výše zmíněných má tato krbová vložka ještě celou řadu dalších výhod, jako je malá
zabudovávací hloubka – takže krb nezasahuje
moc do prostoru i „rozumný výkon“ a vysokou
účinnost.
Tato krbová vložka je do konce června nabízena
se zaváděcím rabatem +5%. Pokud si ji ovšem
objednáte za účelem vystavení ve vašem showroomu dostanete ještě dodatečný rabat +20%
a reklamní panel zdarma.

školení Spartherm
Školení proběhne 16. – 17. června v nových
školících prostorách v Soběslavi. Vedle novinek
z produkce Spartherm se budeme věnovat také
novinkám od firem Arcadia, DRU a Brula.
Pozvánku s podrobným programem obdržíte, ale
již nyní se můžete přihlásit na snidal@brula.cz.
Avizované termíny prázdninových dovolených:
Spartherm: 18. – 29. 7.; Brunner: 1. – 12. 8.;
Fire Factory a K&K POKER 1. – 5. 8.
Zásobte se včas!

Maratón,

Eck Kamin
42-57-30

Praha 8/5/16

KRBOVÉ VLOŽKY

Malá rohovka už i u Brunnera.
Rozhodně něco, co Brunnerovi v sortimentu
chybělo! Krbová vložka s rohovým prosklením
(a ohýbaným sklem – bez spáry), která se dá
koupit v otvíracím i výsuvném provedení...
Přírubu na odkouření je, jak je patrné z výkresu,
možné dát přímo nahoru, nebo do skosené stěny
odkuřovací komory, což nám umožní postavit
relativně nízkou stavbu.
Ohniště je „trendy“ mělké a umožňuje tedy
postavit opravdu málo nápadný krb, který bude
ale zároveň velice dobře viditelný ze dvou stran.
Obvykle přikládané množství dřeva činí 2-4 kg
a výkon se tedy pohybuje mezi 7-13 kW. Z toho
jsou přibližně 2-5 kW vyzářeny sklem.

Český kamnář zase slavně zvítězil! Už v podstatě jen tím, že se zvedl, něco natrénoval a vydal
se do Prahy na tradiční štafetový maraton. Už
podruhé se k nám přidala štafeta Brunner, nově
i štafeta holandských importérů Brunner. Počasí bylo ideální. Do cíle jsme dorazili v pořádku
všichni. Benny od Brunnera dokonce dvakrát,
protože jim na poslední chvíli vypadl jeden běžec
a on musel běžet dva úseky. Česká štafeta měla
nejlepší čas, ale to vůbec není podstatné. Důležité je, že jsme se potkali i při jiné příležitosti,
než je kamnařina a že jsme náš sportovní výkon
v přátelském duchu nakonec pěkně zapili. Tak
zase za rok. Kdo se přidá?

Tyto krbové vložky je možné obestavovat i tzv.
hypokaustním způsobem, pak je ale velice důležité dodržet minimální plochu obestavby cca. 4 m2.
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Školení proběhne 9. – 10. června v nových školících
prostorách v Soběslavi. Vedle novinek z produkce
Brunner se budeme věnovat také novinkám od firem
Pertinger a firetube.
Pozvánku s podrobným programem obdržíte, již nyní
se můžete přihlásit na sedlackova@kolem-kamen.cz.
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Spartherm, Brunner a DRU avizují předpokládané
zdražení o ca 3% na přelomu června a července, kdy
budou vydány nové ceníky. Počítejte s tím ve svých
nabídkách!
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KAMNOVÉ VLOŽKY

KFR* – nová cesta

KFR 25

KFR 33

50.372,-

54.432,-

KFR 33/2

KFR 25/2

80.948,-

76.314,KFR 25/1

88.102,-
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KFR 25/3

63.798,-

KFR 33/1

94.934,-

Šamotová ohniště pro individuální stavby, ale i šamotová
ohniště s tahovým systémem
pro individuální obestavby...
KFR se nabízejí jako alternativa k robustnějším a propracovanějším GOF. Mezi těmito
dvěma typy šamotových
ohnišť jsou velké rozdíly, ale
zároveň mají i něco společného.
Společné pro všechny typy
BRUNNER šamotových ohnišť
je myšlenka na zjednodušení
kamnářovy práce s individuálně stavěným ohništěm. Ne
že by většina českých kamnářů nezvládla vhodné individuální ohniště navrhnout, ale
přece jenom – legislativní tlak
je cítit ze všech stran a dá se
do budoucna očekávat, že zákazníci budou důsledněji než
dosud vyžadovat od kamnářů
různá potvrzení a certifikace
i k individuálně stavěným
ohništím. Prostě – s BRUNNEREM máte všechny „glejty“

v kapse... Ale to není samozřejmě zdaleka všechno.
Každé BRUNNER ohniště je připraveno na napojení
externího vzduchu, každé je dodáváno s podstavcem, se kterým snadno a rychle dostanete ohniště
„do váhy“, ke každému můžete přistavět individuální
tahový systém atd.
A kde jsou tedy ty rozdíly oproti již známým GOF?
Ten nejmarkantnější rozdíl je vidět hned na první
pohled – u KFR jsou použita litinová dvířka známá
z kamnových vložek WF, zatímco u GOF jsou použita
ocelová dvířka známá více od krbových vložek, nebo
od kamnových vložek HKD.
Technologie také není u KFR tak složitá jako u GOF.
KFR nemají u BRUNNERA tak oblíbenou ISO – Haube, jsou na rozdíl od GOF jednoplášťová a není u nich
možné „dvojsklo“ (mezi námi – u tak malých dvířek
by fakt nemělo smysl).
Tak, a teď je mi to, co jsem napsal, strašně líto –
vypadá to, jako by člověk neměl žádný hmatatelný
důvod koupit si KFR – a tak to opravdu není. Chcete
malá kompaktní kamna s dvířky z tradičního materiálu? Kamna, která pouze 10% výkonu vydávají přes
sklo u dvířek? Ohniště, které se díky „polotěžké“
konstrukci relativně rychle nahřeje? Ohniště s tahovým systémem na jednom podstavci? Jeden metr
vysoká a dva metry široká kamna na nožičkách? Tak
pro vás je tu KFR!
*pozn. red.: nepleťte si s KFC!
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Stejné ohniště a přitom pokaždé jiná kamnová vložka... Dvířka
obdélníková, obdélníková zaoblená, oválná. Dvířka z jedné, nebo
z obou stran. Dvířka z obou stran stejná, nebo různá.
Odkuřovací kus „běžný“, nebo pro sníženou zabudovávací výšku. Nejmladší z řady kamnových vložek BRUNNER má spoustu
zvláštností a variant.
Celá řada kamnářů má zkušenosti se zabudováváním HKD 2.2 –
a celá řada kamnářů už slyšela dotaz, zda by nemohla být HKD
2.2 „na šířku“.
Taková HKD 2.2 „na šířku“ je vlastně HKD 7 – i když ne docela...
Kamnové vložky HKD 7, 8 a 9 si jsou velice podobné. Vlastně se
dá říct, že kromě dvířek jsou identické. Dvířka, která mají již výše
zmíněné tvary mohou být na obou stranách korpusu, nebo pouze na jedné. Všechny varianty vložek je možné objednat s „nízkým“ zaúsťovacím dílem, namísto běžné odkuřovací kopule.
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hmotnost vložky

736

640
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78
38

654

délka dřeva
50 cm
přikládané množství 3-8 kg

KAMNOVÉ VLOŽKY

Ø180/Ø200

HKD 7/8/9 – kamnové vložky „na šířku“

Všechny kamnové vložky této nové
řady mají několik konstrukčních odlišností od řad minulých. Předně zde
není přítomna v ohništi ISO – Haube. BRUNNER se tentokrát spolehl
na izolující dvouplášťovou vrchní
část korpusu. Tato dvouplášťová
konstrukce zároveň umožňuje předehřátí spalovacího vzduchu – viz. řez.
U těchto kamnových vložek je možné
si doobjednat dvojité prosklení dvířek
a je možné projektovat tahové systémy do maximálně pěti metrů délky.
Zároveň je také možná kombinace
těchto typů HKD s akumulačními
prstenci.
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66 kg
265 kg
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hmotnost šamotů
hmotnost vložky
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délka dřeva
50 cm
přikládané množství 3-8 kg
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Vše, co vás v časopise zaujalo,

www.kolem-kamen.cz

objednávejte u našich partnerů!

PARTNER
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Údolní 384, 788 33 Hanušovice
jauernig@seznam.cz

2. Krbystyle, s.r.o.
Klicperova 10, 150 00 Praha – Smíchov
kosar@krby-style.cz • www.krby-style.cz

3. Jaroslav Turyna
Petra Bezruče 548, 289 11 Pečky
info@krby-turyna.cz • www.krby-turyna.cz

4. Roman Hanuš
Prokišova 355/3, 370 01 České Budějovice
kamna.hanus@tiscali.cz • www.kamnahanus.cz

5. Tomáš Jíra
Hrusice 197, 251 69 Hrusice
tomasjira@centrum.cz • www.tomasjira.cz

6. Ladislav Koutecký
Merklínská 14, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
info@3xk.cz • www.3xk.cz

7. Vladimír Laube - stavební práce
Mezi vodami 1560/33, 143 50 Praha 4 – Modřany
info@laubekrby.cz • www.laubekrby.cz

8. Martin Pecina
Koželužská 108, 537 01 Chrudim
martin.pecina@seznam.cz

9. Kamnářství Pithard & Volech
Metyšova 922, 514 01 Jilemnice
piavo@c-box.cz • www.kamnapiavo.cz

10. Bohdan Hrabec
Pod Senovou 46a, 787 01 Šumperk
bohdan.hrabec@seznam.cz
www.kamnarstvi-hrabec.cz

11. Vladimír Hejna
Chyšky 79, 398 53 Chyšky
krby.hejna@seznam.cz • www.krbyhejna.cz

12. Sgrafito spol.s.r.o.
Ledenická 688, 370 06 České Budějovice - Srubec
krby@sgrafito.cz • www.sgrafito.cz

13. Richard Kučera
Pod Sanatorkou 2508/1, 678 01 Blansko
info@krbykucera.cz • www.krbykucera.cz

14. Krby Pelant s.r.o.
U Stadionu 1190, 434 01 Most
info@krbypelant.cz • www.krbypelant.cz

15. Petr Sedlák
Rosovice 303, 263 01 Rosovice
petr@kamnarstvi-sedlak.cz
www.kamnarstvi-sedlak.cz

16. Kamnářství - David Antonín
Hornická 1, 748 01 Hlučín
krbyhlucin@email.cz • www.krby-hlucin.cz

17. Jiří Jurčák
Na Gruntech 14, 763 11 Zlín – Lužkovice
+420 777 733 337 • jiri.jurcak@krby-kamna.com

18. Lubomír Smejkal
Veselý Žďár, 580 01 Havlíčkův Brod
krby.smejkal@seznam.cz
www.krby-kamna-smejkal.cz

19. Temr s.r.o.
Husova 353, 250 01 Brandýs nad Labem
+420 326 903 671 • info@temr.cz • www.temr.cz

20. David Jakubka
Teplice nad Bečvou 112, 753 01 Hranice
kamnakrby@seznam.cz • www.kamnajakubka.cz
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1. K-Plus

20

21. TECHNOKLIMA UH s.r.o.
Hradišťská 95, 686 03 Staré Město
krby@technoklima.cz • www.technoklima.cz

22. METAX KRBY s.r.o.
Náměstí 28. října 18, 602 00 Brno
krby@krby-metax.cz • www.krby-metax.cz

23. KRBY MAREŠ - NĚMEČEK
Běleč nad Orlicí 102
503 46 Třebechovice pod Orebem
krby.mares@seznam.cz • www.krbymares.cz

24. Brabenec, spol. s r.o.
Pražská 199, 675 26 Želetava
568 455 238 • 604 963 276
prodejnabrno@brabenec.info
www.brabenec.info • www.zeletavska-kamna.cz

25. Kamnářství Milan Blaha
Příčná 140, 592 14 Nové Veselí
566 667 235 • 602 786 353 • blaha-milan@seznam.cz
www.blahamilan.com

26. STAVEP VAŇHA PAVEL
Dolní novosadská 41/26, 770 12 Olomouc
585 751 810 • 777 070 585 • info@krbyolomouc.cz
www.krbyolomouc.cz

27. Michal Kumšta - KAMA
Prodejna Krby - kamna, Rataje 12, 783 46 Těšetice
585 221 534 • 606 721 180
michal.kumsta@centrum.cz, www.krby-kama.cz

28. Štěpán Jankovič
391 72 Sudoměřice u Bechyně 120
603 210 716 • stepan.jankovic@seznam.cz
www.kachlovakamna.kvalitne.cz

29. Jaromír Láznička
Sokolovská 1, 586 01 Jihlava
604 244 218 • kamna@laznicka.cz
www.laznicka.cz

30. Jaromír Láznička
Náměstí 178, 594 42 Měřín
773 575 255 • kamna@laznicka.cz
www.laznicka.cz

31. Kamnářství Jiří Mára
Jungmannova 535/7, 391 01 Sezimovo Ústí
724 251 744 • info@kamnamara.cz
www.kamnamara.cz
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Inzerce

Vladimír LAUBE – KRBY
www.laubekrby.cz

Prokišova 3
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 777 907 766
E-mail: kamna.hanus@tiscali.cz

www.kamnahanus.cz

Krbystyle, s.r.o.

Klicperova 10, Praha-Smíchov
www.krby-style.cz

OHEŇ V DOBRÝCH RUKOU

www.krbyhejna.cz
krby.hejna@gmail.com

www.krby-turyna.cz
723 174 928

 775 288 027, 777 288 027

www.temr.cz

.DPQ ĘVWY¬

7RP Ġ-¬UD
KAMNA
KRBY
PECE
SPORÁKY

Výrobce regulace hoření
pro krby a kamna

Mojmír Jauernig

www.timpex.cz

Údolní
384
∙
788
33
Hanušovice
tel. 604 285 303 ∙ e-mail: jauernig@seznam.cz

www.tomasjira.cz

Kamnářství Milan Blaha
Nové Veselí · www.blahamilan.com

Vzorková prodejna
METAX KRBY s.r.o
NámÝstí 28 ěíjna 1105/18
602b00 Brno
tel.: 516b431b093

www.krby-metax.cz

www.krby-kamna.com
12

www.laznicka.cz

e-mail: krby@krby-metax.cz

Tradice
řemeslné

výroby kachlů
www.kamnarstvi-bechyne.cz

Nová kolekce

Skeppshult Noir

inzerce

Švédské litinové nádobí
bez kompromisů
s praktickou vychytávkou
k zachycení poklice, to ocení
každý, kdo opravdu vaří...
Už dnes můžete objednávat
v našem e-shopu:

http://e-shop.kolem-kamen.cz/
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Segmenty 660 x 660

Příklady použití individuální segmentové obestavby krbové vložky Brunner HKD 2.2 s různými kombinacemi říms, keramiky a štuku.

od

10,

61

0

20.

-

0,
.13

od

Cena celokachlové
obestavby
vč. římsy
pro sloupová kamna
o výšce 2,1 m
v prostoru

Cena obestavby vč.
římsy pro
sloupová kamna
o výšce 2,1 m
v prostoru

1. Rozhodněte se, jaký typ vložky je pro vás nejlepší - krbová nebo kamnová? Chcete sálavou, nebo
teplovzdušnou stavbu?
2. Najděte si místo, kde ji chcete postavit (ano,
na tom místě by měl být komín :-)). V úvahu přichází umístění v rohu, nebo na rovné stěně nebo
v prostoru. To zásadně definuje i tvar obestavby,
který podle toho dělíme na L, U a O profil. Důležité také samozřejmě je, jestli si zvolíte vložku
s rovným, rohovým nebo panoramatickým prosklením.
3. A pak už buďte kreativní. Chcete omítanou
stavbu, štukovanou, s barevným nátěrem, který
by ladil s vaším interiérem? Máte rádi keramický
obklad? Moderní plošný design nebo spíš dáte
přednost klasickému kachloví? Fantazii se meze
nekladou. Můžete kombinovat omítané části

od

segment
uzpůsobený
pro vložení
Promasilu

0,-

01
43.

Cena kombinované
obestavby
vč. římsy
pro sloupová kamna
o výšce 2,1 m
v prostoru

s keramickými, můžete kombinovat barvy glazur
i různé motivy keramiky, můžete stavbu doplnit
ozdobnými římsami, můžete dát prostor své osobitosti nebo zůstat odměřeným klasikem.
Princip našeho systému je jednoduchý. Podle vámi
zvolené krbové nebo kamnové vložky připravíme
jednotlivé segmenty na míru, vyřízneme přesný
otvor na prosklená dvířka, připravíme izolační desky,
keramiku, síťovinu, štuk i barvu, vše vám zabalíme
na paletu (v případě potřeby samozřejmě včetně
vybrané vložky a odkuřovacích dílů) a dovezeme až
k vám. Stavba je otázkou několika hodin a nevyžaduje razantní zásah do soukromí zákazníků. Na kamnářích už je poté jenom důkladné zaškolení obsluhy
a zákazníci mohou už jen topit a topit a topit.

segment
uzpůsobený
pro vložení
keramiky
480 x 250

800,-

Brulapor
1.350 kg/m3

1.400,-

2.150 kg/m3

2.400,-

Ceny jsou stejné jako u běžného segmentu bez
úprav - pro koncové zákazníky bez DPH.

Nezapomínejte na stavěná ohniště
Brula s tahovým systémem
50.0
50.0

50.0
50.0

Segmenty ve tvaru O, U, L
celková výška kamen 2 m,
půdorysný rozměr 66 x 66 cm (omítnuté 68 x 68 cm)

Brulapor

kamna v prostoru
segment O

kamna na zdi
segment U

kamna v rohu
segment L

6.400,-

4.800,-

3.200,-

3

11.200,-

8.800,-

5.600,-

2.150 kg/m

19.200,-

16.000,-

9.600,-

od 6.410,-

od 5.870,-

od 5.240,-

1350 kg/m

3

příslušenství – římsa

Stejný typ obestavby je možné použít i pro další typy krbových/kamnových vložek. V obestavbě hravě připravíme i otvory pro ventilační
mřížky.
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K E R A M I K A a S TA V E B N Í M AT E R I Á LY

Individuální segmentová kamna
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Vzorková prodejna METAX KRBY s.r.o
Náměstí 28 října 1105/18
602 00 Brno
tel.: 516 431 093 | www.krby-metax.cz
e-mail: krby@krby-metax.cz

Novinka – pásek Flora
TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

Naše firma je již od roku 1998 spolehlivým
dodavatelem krbů a kamen.
Víme, že teplo rodinného krbu je důležitou
součástí vašich domovů. Snažíme se proto,
abychom vám tento komfort zajistili, v souladu s vašimi představami.
Oblast krbů a kamen je poměrně dynamicky se rozvíjející odvětví. Proto i naše firma
se stále zdokonaluje, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nové technologie.
Díky tomu dokážeme realizovat krby teplovzdušné, teplovodní, plynové a samozřejmě i sálavé stavby, či klasická kachlová
kamna. Své místo v našem portfoliu mají
i zahradní krby a grily. Provádíme odbornou instalaci krbových kamen a krbů s teplovodním výměníkem.
Jsme členy Cechu kamnářů ČR, účastníme
se pravidelných školení a seminářů.
Realizace staveb provádí naši kmenoví zaměstnanci.
Nabízíme jen kvalitní výrobky od českých
i zahraničních výrobců s veškerými atesty,
které splňují české i evropské normy.
Budeme rádi, pokud nás oslovíte a stanete se našimi partnery i vy.
Tým Krby Metax

Už nyní se velké oblibě těší nově vyráběný
ozdobný pásek Flóra
v rovném formátu 22
a rohu 1/2 + 1/2.
Fotografie ze stavby
nám laskavě poskytnul kamnář Michal
Kumšta.

Novinky z keramické výroby
V současné době pracujeme na doplnění elektronické verze našeho kachelníku, neboť nezahálíme
a vytváříme stále nové a nové modely.
Doplnili jsme řadu velkoplošných plochých kachlů
(placek) o rozměr 90 x 50, který ideálně navazuje
na kachle Simple 2.
Stejně jako u ostatních velkoplošných kachlů, nepřipočítáváme u tohoto plochého kachle žádné příplatky na glazuru na řezání na míru, ani na glazované
hrany.

25 x 25
25 x 50
25 x 75
50 x 50
50 x 75
50 x 90

PL2525
PL2550
PL2575
PL5050
PL5075
PL5090

300,00
1.200,00
1.800,00
2.400,00
3.600,00
4.800,00

Nových tvarů se dočkal i náš největší běžný formát - 22 x 33 cm. Začali jsme vyrábět i rohy 1/2 + celá
v hladkém provedení a čistící kachel se zapuštěným špuntem.
Čistící kachel se zapuštěným špuntem vyrábíme nově i u formátu hladkého kachle 22 x 28, takže jsme
zkompletovali řadu těchto čistících kachlů ve všech našich nejprodávanějších rozměrech.
Kachel včetně zapuštěného
špuntu v neglazovaném provedení, který kamnáři s oblibou používají jako revizní
otvor, stojí ve formátu:
22 x 22 cm – 285 Kč,
22 x 25 cm – 285 Kč,
22 x 28 cm – 342 Kč,
22 x 33 cm – 428 Kč.
Cena pro kamnáře bez DPH.
Rozšíření se dočkal i kachel Kaplička 22 x 28 a kachel Zrcadlo nezdobené duté a to o rohy 1/2 + celá,
u mělkého Rustikalu jsme dodělali rádius R3 a rozšířili jsme i nabídku sporákových soklů o rádius R4 a rohový radiální sokl celá/celá. U kachle Šnek hluboký se nově vyrábí roh 1/2 + 1/2. Čistící Rámeček 22 x 22
má nově zapuštěný špunt. Kaplička 22 x 22 má levý i pravý roh 1/2 + celá (levý i pravý) pod úhlem 135 st.
Oblíbený motiv hroznového vína lze objednat i na kachlech Hladký s fazetou a atypickém kachlu Kazeta 22
x 33. Na Kapličce 25 máme pro změnu nově zajíce a tetřeva (myslivci plesají).
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Spartherm Premium A3RL-60h

Novým trendem je vyložení topeniště černým, namísto světlého šamotu. Tato varianta zvýrazňuje
intenzitu žhnoucích plamenů na černém pozadí a klade důraz především na sílu a krásu ohně
a jeho diskrétní podobu ve vašem obývacím pokoji. „Naše krby nabízejí inovativní technologie
a na budoucnost orientovaný design nejvyšší dokonalosti,“ řekl Frank Rokossa, ředitel prodeje

a marketingu. „Do moderních bytů díky tomu přinášíme nové standardy a otevíráme další cesty pro
ještě větší kreativitu interiérových designérů.“
Spartherm tak dokazuje novými modely prémiové
řady opět svou silnou vizi a nekompromisní zaměření na další rozvoj. Dokladem toho je i fakt, že společnost získala několik ocenění za inovativní řešení,
naposledy „German Design Award 2016 Special“.

www.spartherm.cz
děláme pro vás vždy něco navíc

