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Dopis pro Ježíška

w w w. k o l e m - ka m e n . c z

Milý Ježíšku, přeji si:
• stabilní měnu a zrušit intervence ČNB - je
to pochopitelné přání, protože toto píši první
den, kdy máme uměle oslabenou měnu a můj
manžel od rána visí na telefonu a snaží se
snížit dopady této intervence
• lidumilné policisty - přesně takové, jaké jsem
v poslední době viděla v Itálii. Na kole přijel
do restaurace uniformovaný muž, všem popřál dobrou chuť a mile všechny upozornil, že
za chvilku bude kontrolovat, zda mají zaplacené parkovné u svých vozů. Pak na deset minut
zmizel, hosté spěchali naházet do automatu
drobné a následná kontrola proběhla ke spokojenosti obou stran. Takovíto lidé by se mi
moc líbili i v jiných státních institucích
• zrušit konkurenci - to asi nepůjde, protože
konkurence je motorem obchodu
• zrušit zimu - tedy ne úplně, co bychom potom prodávali? Klimatizace nejsou náš obor.
Ale jen ať není tak dlouhá, jako ta poslední
• ponožky - ty nechci, ty píšu jen pro počet. To
jsem pochytila od mého syna, který každoročně soutěží se svojí sestrou, kdo bude mít více
položek na seznamu přání.

Původně jsem měla v plánu pojmout tento úvodník v duchu unikátní výstavy historických kachlů,
která probíhala v průběhu listopadu v píseckém
muzeu. Reportáž z ní si přečtete v příštím vydání.
Ale pak jsem si uvědomila, že toto poslední letošní číslo bude vycházet na začátku adventu. A pro
mě je advent spojen nejen s fialovou barvou a se
čtyřmi svíčkami na věnci nebo s pečením cukroví,

ale hlavně s dopisem Ježíškovi. Psala jsem jej jako
dítě já, píšou ho moje děti a doufám, že v této
tradici budou pokračovat i jejich děti. A tak jsem
v této překotné době začala přemýšlet, co bych
napsala tomu košilatému andílkovi já? Vím, že by
to asi nebyly věci movité, spíše taková moje malá
přání. Prostě jsem si zkusila napsat nanečisto můj
dopis Ježíškovi. Tady je.

No a pak tam mám ještě asi milion dalších přání,
přibývají každým den a všechna jsou strašně
důležitá, a některá časem ztrácejí na významu.
Věřím, že i vy máte, alespoň v duchu, svůj osobní
seznam. Možná máme některá přání podobná,
ale i když ne, nevadí, stejně už všichni víme, že
přát si je na tom to nejlepší. A proto vám všem
v novém roce přeji: Přejte si!
Jitka Pokorná, šéfredaktorka 
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K R B O VÁ K A M N A

Vánoce za dveřmi,
Spartherm ale naděloval už od září!
A protože cenová akce na krbová kamna Spartherm skončila 31. října, je čas na malé zhodnocení.
Na trhu s krbovými kamny je stále větší tlačenice
a cenový rozptyl se pohybuje v rozmezí od supermarketových 8.000 až ke špičkovým modelům,
které můžete pořídit i za 120.000. Naším dlouhodobým cílem je přiblížit spotřebiteli výhody
investice do sice dražšího, ale také mnohem kvalitnějšího a trvalejšího produktu, jakým krbová
kamna Spartherm bezesporu jsou. Jedná se zde
totiž o klasickou otázku, zda opakovaně investovat každých pár let do levných a nekvalitních
kamen, či oželet počáteční vysokou investici
do dobré značky a ve finále nakonec ušetřit díky
vysoké životnosti produktu, nízkým nákladům
na topení a v neposlední řadě i minimálním dopadům na životní prostředí.

Není to jistě jen otázka volby, někdo prostě na tak
vysokou počáteční investici nemá prostředky, ale
je tu stále početná vrstva „šetřílků“, kteří prostě
jen pořád dokola opakují tu samou chybu. I jim
se ale snažíme vyjít vstříc neustálými jednáními
s výrobcem a snahou snížit cenu na minimum,
ovšem nikoliv za cenu ztráty kvality. Výsledkem
takového jednání pak může být i zmiňovaná zářijová a říjnová akce.
Po jejím vyhodnocení je zcela zřejmé, že dobré
nastavení cenové hladiny ve spojení se spolehlivou technikou ověřené značky, osloví novou
klientelu a přivede do stáje Spartherm řadu nováčků. To je povzbuzující zjištění a dobrá zpráva
nejen pro nás, ale i pro kamnáře a jejich klienty.
Motivuje nás to jednat dál. Pokud budeme nadále úspěšní, máte se i vy na co těšit.

Snížené ceny

teplovodních krbových kamen

RYCHLÁ ZPRÁVA OD BRUNNERa:
Ze sortimentu byla vyřazena krbová vložka
Still Kamin 80/45.

až do poloviny roku 2014

Výrazná sleva na krbová kamna s výměníkem ve výši 20%
Účinná a elegantní, volně stojící krbová kamna
s teplovodním výměníkem jsou čím dál častěji
v hledáčku našich zákazníků. Jsou ideálním řešením pro domy s nízkou energetickou náročností,
s minimálním nárokem na prostor. Rychlost, jednoduchost a variabilita připojení znamená pro
uživatele minimální starosti s časovou náročností
či případným stavebním nepořádkem.

Zeptejte se na bližší informace o produktech a cenách na marek@fireenergy.eu.

Nezapomínejte na přecenění,
ke kterému dojde k 1. 1. 2014.
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představuje své novinky
Panorama Kamin
42/42/42

Eck Kamin
42/42/42

Architektur Kamin Eck
45/67/44

Architektur Kamin Eck
45/82/48

Eck Kamin
70/33/33

Osvědčená konstrukce panoramatické vložky s novým
rozměrem. Délka polen 33 cm.
Horní výsuv až do 50% výšky
topeniště.

Oblíbená panoramatická
vložka, tentokrát jako čistá
krychle. Délka polen 33 cm.
Ideální do menších prostor.

Rohová vložka malých rozměrů na osvědčeném rohovém
půdorysu. Délka polen 33 cm.
Ideální do menších prostor.

Známý rozměr skel s novou
výškou.

Známý rozměr skel s novou
výškou.

Osvědčená konstrukce rohové
vložky s novým rozměrem.
Délka polen 33 cm.
Horní výsuv až do 50% výšky
topeniště.

KRBOVÉ VLOŽKY

Panorama-Kamin
70/25/40/25

Krbové vložky Arcadia

a jejich kombinace s akumulačními tělesy

V předchozím vydání „Kolem kamen“ jsme poprvé prezentovali krbové vložky Arcadia.
Dnes si je představíme trochu blíže z pohledu
konstrukce a možné kombinace s různými typy
akumulačních výměníků.
Vložky Arcadia jsou vyráběné s čelním a rohovým
prosklením v provedení s výsuvnými nebo otvíracími dvířky. Rohové krbové vložky mají prosklení, které se skládá ze dvou částí.
Spalinová komora je bezroštová, dno je osazeno
šamotovými tvarovkami, stěny vyloženy strukturovaným vermiculitem v černé barvě. V horní části topeniště je vícedílný deflektor pro
efektivní a ekologické spalování. Přívod vzduchu pro hoření je ve spodní částí korpusu vložky
a jeho průměr je 125mm. Připojení centrálního
přívodu vzduchu (CPV) je možné hliníkovou flexi
rourou přímo na korpus bez použití speciální tvarovky. Regulace přívodu vzduchu je řešena ovládacím prvkem - páčkou pod dvířky. Průměr hrdla
kouřovodu je u rohových vložek 180 mm, u čelního prosklení 160 a 200 mm, dle velikosti vložky.

Samozřejmostí je možnost osazení teplovzdušným pláštěm pro rozvod teplého vzduchu.
Všechna topeniště lze kombinovat s akumulačními systémy Thermobox, Aquabox a prstenci Helix od firmy Spartherm nebo akumulačním
tělesem od firmy Brula.
Arcadia krbové vložky nové ceny
platné od 1. 1. 2014:
Vita Frontale – čelní prosklení
model

výkon

typ dvířek

cena bez DPH

45 SX
45 SL
60 SX
60 SL
80 SL

6,5kW
6,5kW
9 kW
9kW
11,5kW

panty
výsuv
panty
výsuv
výsuv

33 390,46 110,40 810,50 085,52 735,-

Vita Angolo – rohové prosklení
model

výkon

typ dvířek

cena bez DPH

45/45 SX
45/45 SL
58/39 SX
58/39 SL

9kW
9kW
9kW
9kW

panty
výsuv
panty
výsuv

44 255,49 555,47 435,52 735,-

U všech typů čelního prosklení je možné levé i pravé provedení pantů.
Rohové vložky mají možnost levého i pravého prosklení.
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Nová přikládací dvířka GOT a sety šamotových topenišť GOF
Výhody šamotových setů GOF:

Dvířka, která jsou používaná pro již známá ohniště
s jednostranným prosklením je možné použít i pro
„Tunnel“ ohniště. Tato ohniště
jsou využitelná, stejně jako krGOT 51/55-ZL
bové vložky s dvoustranným
s GOF Tunnel
prosklením, k optickému od55x36
dělení prostor – například jídelny a obývacího pokoje. Je
samozřejmé, že při zdvojnásobení plochy prosklení je větší část výkonu odevzdávána
do prostoru okamžitě, ale díky
dvouplášťové konstrukci s ISO
kopulí, známou z kamnových
vložek, jsou teploty spalin odcházejících z ohniště Brunner
dostatečně vysoké na nahřátí
od 143.338,akumulačního systému.
Znáte to, zima se neúprosně blíží, vítr prohání
žloutnoucí listí po zahradě a na střešní okna
v podkroví už zase bubnuje déšť. Něco by to
chtělo. Elektrický kotel běží, hodiny se točí, radiátory hřejí, ale manželka se přesto choulí
do plédu. Chybí tu prostě trocha jiného tepla
a pohled do plamenů. Krbová kamna nebo pěkný prosklený krb, na který je radost pohledět.
No není nic snazšího, než si vybrat, ALE... Dnešní
doba přináší tisíce možností a orientovat se v nabídce firem je stále složitější a složitější. My sami
zastupujeme na českém trhu řadu evropských
dodavatelů kamnářských materiálů, navíc vyrábíme vlastní kamna a keramiku. Pro nás je to denní
chleba, ale jak se v té obrovské nabídce má orientovat zákazník? Nedá nám to spát a snažíme se
s tím něco udělat. Tak se na konci roku 2011 zrodil
plán. Nejdřív vznikla vzorková prodejna v Soběslavi, kde si mohou naši zákazníci udělat základní
obrázek o všech možnostech, prohlédnout si různé typy obestaveb a způsoby zapojení. Druhý krok
na sebe nedal dlouho čekat. Přesně před rokem
jsme vydali první číslo občasníku Kolem kamen,
zaměřeného především na odbornou veřejnost,
které se tak včas a v atraktivní podobě dostávají do rukou horké novinky z oboru. Od letošního
4

• Všechna šamotová topeniště jsou atestována a splňují přísnou normu pro rok 2015.
• Vysoká kvalita je zaručena dvojitou šamotovou stěnou a stejně jako u kamnových
vložek izolací v horní části topeniště.
• Spalovací vzduch může být regulován ručně nebo řízen automatickou regulací.
• Rychlá stavba topeniště.
• Od konce září ke každému topeništi sety tahových systémů MSS za velmi výhodných
podmínek.

Ceny ají
v
zůstátnosti
v pla po
i
014
1. 1. 2

GOT 51/67-ZL
s GOF Tunnel
66x36

GOT 38/86-ZL
s GOF Tunnel
86x36

GOT 52/37-ZL
mit GOF Tunnel
37x36

GOT 57/67-ZL
mit GOF Tunnel
66x36

od 155.680,-

od 162.120,-

od 118.832,-

od 159.796,-

srpna časopis dostávají do své poštovní schránky
také stovky architektů, kteří jako jedni z prvních
se zákazníkem hovoří o výběru vhodného topidla
při rekonstrukci či stavbě nového domu.
Pro ty, kteří chtějí svůj sen řešit individuálně a v pohodlí svého domova přes internet, máme řadu webů.
Tady přišla na řadu poslední fáze našeho plánu. Pro
snadnější orientaci v problematice a přímé nasměrování k požadovaným produktům jsme vytvořili univerzální rozcestník www.kolem-kamen.cz, jakousi
bránu do světa přívětivého tepla, které mnohým zákazníkům doma chybí.

I letos vydáváme přehledný stolní kalendář, pro
který jsme vybrali ukázky z bohaté kolekce produktů bavorské rodinné firmy BRUNNER, známé
v kamnářském světě především díky špičkové kvalitě a preciznosti svých výrobků. Budeme rádi, bude-li vás náš kalendář provázet celým rokem 2014,
přinese štěstí, pohodu a úspěch v práci. Možná
na jeho stránkách najdete to, co už dlouho hledáte
- poctivá, kvalitní kamna a krby, které prodchnou
dům či byt teplem a pohodou. A budete-li potřebovat, přes všechny technické vymoženosti, které
doba přináší, trochu vlídného slova a odborné pomoci, zastavte se u nás. Víte, kde nás najdete.

firetube – nejuniverzálnější kamnová vložka
K AMNOVÉ VLOŽKY

Ohniště firetube je vlastně jedna z nejuniverzálnějších kamnových vložek. Můžete k němu připojit tepolovzdušný nebo teplovodní výměník,
nebo tahový systém. Zajímavé ovšem bude, pokud zvolíte všechny tři varianty najednou... Ale
možností máte ještě více – teplotu spalin a tím
i procento teplovzdušného výkonu můžete regulovat například izolováním ohniště – vaší fantazii se meze nekladou...
Firma firetube vydala k prvnímu listopadu nový
ceník. Vzhledem k „rozbouřenému“ kurzu EUR/
Kč jsme se rozhodli tento ceník nepřepočítávat
na koruny. Cenové nabídky budeme vyhotovovat na základě poptávek v kurzu platném pro
příslušný den.
RYCHLÁ ZPRÁVA OD BRUNNERa:
Ze sortimentu byla vyřazena kamnová vložka
HWM-HKD 4.1.

RYCHLÁ ZPRÁVA OD SPARTHERMu:

Spartherm Renova C – Air

Kamnová vložka určena ke spalování dřeva, nebo hnědouhelných briket, ke které je možné připojit tahový systém, nebo teplovzdušný výměník. Tato kamnová vložka splňuje všechny emisní limity. Rozměr
této kamnové vložky byl volen tak, aby jí byly možné nahradit některé staré typy kamnových vložek –
proto je již v názvu zmíněna renovace.

SPARTHERM vyslyšel přání mnoha zákazníků
na lakování spodní hrany krycího plechu
u výsuvných vložek. Od 1. listopadu jsou
všechny tyto hrany lakovány, aby opticky nenarušovaly vzhled krbu.

420 mm

Technická data:
8,5 kW dřevo
7,8 kW brikety

Topný výkon

6,0 -11,0 kW dřevo
5,5 -10,1 kW brikety

Spotřeba dřeva

2-3 kg/h

Účinnost

> 80%

Odkouření horní

160 mm
(případně 150, 145)

Celkové rozměry v mm

420 x 770 x 448

480 mm

975 mm

Nominální výkon

m

770 mm

456 m

Výška/šířka dvířek v mm 350 / 410
Požadovaný tah komína 12 Pa
Střední obsah CO

< 1250 mg/Nm3

Emise jemného prachu

< 40 mg/Nm3

50

M

5m

m

Ne
na zapom
k 1 změn eňte
.1. 2 u c
014 en

Rovněž bude postupně zařazován do výroby
nový typ litinové odkuřovací kopule. Tato
kopule díky svému tvaru ulehčuje kamnářům
manipulaci a byla představena tento rok na veletrhu ve Welsu.
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TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

Novinky od
Kamin-Kessel 62/76

Kamin-Kessel Eck 57/67/44

Několik kosmetických úprav a vylepšení a tři
zásadní novinky připravil bavorský výrobce pro
kamnářskou sezónu 2013 / 2014. Už na první
pohled je zřejmé, že se máme na co těšit.
• ovládání množství externího vzduchu pro spalování
přímo na topeništi
• při odvodu spalin dozadu nebo do boku bez nutnosti dodatečné prstencové redukce
• příruba odvodu spalin nahoru, místo doposud volitelně nahoru nebo pod úhlem 45°
• vhodný pro modulový systém BSK 04

• vhodný pro modulový systém BSK 02
• odvod spalin nahoru a dozadu namísto předchozího pod úhlem 45°

HKD 2.2k SK

• odvod spalin nahoru a dozadu namísto předchozího pod úhlem 45°
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Stil-Kamin 51/67

též v provedení tunel

HKD 2.2 SK

menší provedení ohniště Stil-Kamin
oblíbený formát v geometrii ohniště jako Stil-Kamin
rozdělená konstrukce (topeniště/ nasazovací výměník)
čelní a tunelové provedení prosklení
volitelný teplovodní nebo teplovzdušný výměník
vhodný pro modulový systém BSK 08

• Snížena celková hmotnost rozdělením dodávky na topeniště a teplovodní výměník
• volitelné čelní nebo tunelové provedení prosklení
• volitelné s teplovzdušnou kopulí nebo teplovodním výměníkem
• konstrukčně inspirován topeništěm Architektur-Kamin 45/101
• Kamin-Kessel 38/86 v dosavadním konstrukčním provedení bude
vyjmut z programu

též v provedení tunel již brzy...

• velké prosklení HKD 2.2
• teplovodní kamnová vložka s volitelným odvodem spalin boční nebo zadní stěnou z ohniště a nad tím umístěným
teplovodním výměníkem
• vhodný i na přímé napojení do komína, jinak s Moritz klapkou
• teplovodní výměník se svislými rourami a pružinovou čistící mechanikou
• délka polen 33 cm
• volitelné čelní, tunelové provedení nebo se zadní přikládáním
• vhodné pro modulový systém BSO - opláštění k dispozici od 4. čtvrtletí 2013
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TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

Architektur-Kamin 38/86 Kesselaufsatz též v provedení tunel

•
•
•
•
•
•

S T A V E B N Í M A T E R I Á LY

NEŠPINÍME PILU!
Rozhodli jsme se pro barevné odlišení námi
dodávaných akumulačních materiálů. Ustoupili jsme od běžně používaných barev – šedé
a červenošedé a rozhodli jsme se vsadit
na odstíny béžové – a to u obou typů akumulačních materiálů – krbových desek s objemovou hmotností 1.350 kg/m3 i litých šamotů s objemovou hmotností 2.150 kg/m3. Barvy
námi dodávaných akumulačních materiálů připomínají „střep“ kachle. Chladící voda ve vašich
pilách tedy nemusí hrát všemi barvami – ale
pouze „padesáti odstíny béžové“.
Dále jsme dospěli ještě k jednomu zásadnímu
rozhodnutí, ke kterému nás dovedla vaše nerozhodnost... Celá řada z vás „nevěděla, jestli si vybrat dvojku, nebo trojku sílu“. Abychom vám zjednodušili rozhodování, budeme od ledna 2014
dodávat i „dva a půlku“.

Do třetice ještě
jedno rozhodnutí.
V našich materiálech – cenících
nebudeme uvádět pouze ceny
za kus, ale i ceny
za m2... Něco jako %
doporučené denní
spotřeby u potravin. Věříme,
že vám tento údaj pomůže při
argumentaci u zákazníka a umožní vám prodat
více krbů z akumulačních a sálavých materiálů. Všimněte si například, že cena m2 litého
šamotu 660x220x30 není o moc vyšší, než
cena m2 desky 1000x500x30. Lehce vyšší cena
za spojovací materiály je v tomto případě určitě
vyvážena mnohem snazší manipulací.

Připravili jsme nový ceník materiálů na obestavbu

Desky na obestavbu se rozhodla
dodávat i firma Brunner – více se
dozvíte na školeních, která budeme pořádat v roce 2014
KRBOVÉ DESKY JEDNOTLIVÉ KUSY
Označení zboží, rozměr

N007001

Krbová deska 250x500x35

N007002

Krbová deska 250x1 000x35

786,50

N007003

Krbová deska 500x1 000x35

1.573,-

N007004

Krbová deska 500x750x35

1.185,-

N007005

Krbová deska rohová
250x250x125x35

770,-

N007006

Krbová deska rohová
500x250x125x35

1.265,-

Kód zboží

N007003-P
N007004-P
N007005-P
N007006-P

700 x 220 x 40
1000 x 430 x 45
1000 x 250 x 50
1000 x 500 x 50
1000 x 500 x 20
1000 x 500 x 25
1000 x 500 x 30
660 x 220 x 30
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Označení zboží, rozměr, ks na paletě

Krbová deska 250x500x35,
paleta: 40 ks
Krbová deska 250x1000x35,
paleta: 40 ks
Krbová deska 500x1000x35,
paleta: 20 ks
Krbová deska 500x750x35,
paleta: 30 ks
Krbová deska rohová
250x250x125x35, paleta: 42 ks
Krbová deska rohová
500x250x125x35, Paleta: 42 ks

CENA v KČ
bez DPH

15.620,29.900,29.900,34.163,30.704,50.146,-

Novinky 2014

porovnání cen 1 ks deska / m2 – kamnářské ceny
Deska 1350

415,-

KRBOVÉ DESKY PALETOVÝ ODBĚR

N007002-P

Brulapor

CENA v KČ
bez DPH

Kód zboží

N007001-P

Ceny ají
v
zůstátnosti
v pla po
i
014
1. 1. 2

Ceny ají
v
zůstátnosti
v pla po
i
014
1. 1. 2

Litý šamot 2150

deska 1ks

m2

deska 1ks

m2

deska 1ks

m2

78,20
143,00
121,43
226,07

507,80
332,50
485,72
452,14

218,40
595,00
382,20

1.418,20
1.383,70
1.528,80

326,20

2.118,20

571,20

2.284,80

313,60
389,20
480,20
156,80

627,20
778,40
960,40
1.079,90

485,80
637,00
728,70
218,40

971,60
1.274,00
1.457,40
1.504,10

Jak jsme již zmínili v článku „nešpiníme pilu“, rozhodli jsme se dodávat i akumulační desky o rozměru 1000 x 500 x 25 mm. V objemové hmotnosti 1.350 kg/m3 stojí tato deska pro koncového
zákazníka 556 Kč a v objemové hmotnosti 2.150
kg/m3 (litý šamot) 910 Kč.
Do sortimentu bude od příštího roku zařazena
deska Brulapor 1000 x 500 x 40 mm.

RYCHLÁ ZPRÁVA OD BRUNNERa:
Ze sortimentu bylo vyřazeno sporákové kování
Klassicguss.

jednodušeji už to snad ani nejde!

Vytvořili jsme pro Vás přehledný
ceník stavebních kamenů tahového systému MSS Brunner. Věříme, že tento tahový systém
vás osloví díky vynikajícímu
poměru cena / výkon.

Novinka z produkce Brunner - je hned vylepšována.
Do sortimentu byl zařazen kamenný portál na vylepšení celkového vzhledu pece Fire Iglu.

Inf
o a ormu
cen ktuá jte s
1. 1 ách lních e
. 20 po
14
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S T A V E B N Í M A T E R I Á LY

Tahový systém

Kachle se „štemplem“
KERAMIKA

Každý výrobce kachlů, které jsou určeny
na stavbu kachlových kamen a krbů, má povinnost podle §7 nařízení vlády č. 163/2002Sb.
nechat každé dva roky své výrobky otestovat v Technickém zkušebním ústavu. Zkušební ústav si vyžádá reprezentativní vzorek
produkce čítající přibližně dvacet kusů kachlů
a říms. Výrobce nejdříve zaplatí řádově desetitisíce korun a pak měsíc čeká na výsledný verdikt.
V laboratoři jsou naši „pokusní králíci“ doslova svlečeni z kůže, tedy spíše z glazury.
Zkoumají se různé parametry jako například
nasákavost, odolnost proti změnám teploty, otevřená pórovitost, pevnost v ohybu
a tak dále. Druhý výše zmíněný parametr, tedy
odolnost proti změnám teploty znamená, že
se zkušební vzorky musí vydržet bez závad

deset zkušebních cyklů. Vzorek je po dobu 30
minut vystaven teplotě 300°C, a poté ochlazen
na teplotu 35°C.
Všechny tyto zkoušky jsou u kachlů prováděny
s cílem otestovat, zda je tento výrobek schopen obstát každodenní provoz ve funkčním
topidle.
Jsme si vědomi, že tato certifikace je opravdu velmi důležitá, a proto opakovaně naše
výrobky do zkušebny zasíláme. Vždy jsme
Protokol o ověření shody typu výrobku bez
problému získali.
Pokud po vás zákazník či ČOI bude tento dokument požadovat, rádi vám jej obratem zašleme. Nebo si jej můžete stáhnout na stránkách www. kamnarstvi-bechyne.cz.

www.kolem-kamen.cz
Poslední akvizice našeho letitého projektu, tedy
internetový rozcestník pro ty, „kteří to s topením myslí opravdu vážně“ se právě rozbíhá. Jak
ilustrační obrázek napovídá, rozdělili jsme veškerý sortiment pečlivě do sedmi základních kategorií tak, aby pro každého byla cesta k žádanému
produktu co nejsnazší a nejrychlejší. To případnému zájemci umožní, aby rychle přešel do nabídky
produktů, které ho konkrétně zajímají a nemusel
se složitě probírat nekonečnou nabídkou našich
webů. Stejnému dělení budeme nadále podřizovat i vydávání ceníků a katalogů jednotlivých
produktů. Věříme, že to výrazně usnadní vaši orientaci ve stále více se rozvíjejícím a rozšiřujícím
světě kvalitního topení. Koneckonců, proč to pořád dělat složitě, když se to dá udělat jednodušeji.
Tak hurá do toho!
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Haló, kdo tam?!
„Dobrý den, dovolali jste se do společnosti Fire Factory, Soběslav. U telefonu Petra Sedláčková, jak
vám mohu pomoci?“ Tak to nejspíš mluvíte s naší novou administrativní posilou, usměvavou a sympatickou brunetkou, která má na starosti především německy hovořící zákazníky i dodavatele. Myslím, že už je načase ji trošku vyzpovídat...

Co tě u nás nejvíce překvapilo?
Úplně nejvíc mě překvapil interiér showroomu
v Soběslavi. Dost často jsem kolem projížděla
a vždy jsem si říkala, že to bude asi nějaký skateový obchod - vzhledem k těm graffiti na fasádě.
A pak tohle! To jsem nečekala. Po pohovoru jsem
dorazila domů a moje první věta určitě byla: ,,Je to
tam moc hezké!‘‘

Já si bohužel myslím, že Rakušané mají tak trochu
jiný vkus ve všem. A když to vezmu jen v okruhu
své rodiny, kterou tam mám (doufám, že se jim
„Kolem Kamen“ nikdy nedostane do ruky), tak
tam vidím kachle se spoustou vzorků. Puntíků,
kytiček, kdyby to šlo, tak nejlépe s otiskem ručiček
a nožiček svých ratolestí. A nesmím zapomenout
na modré kachničky. Ty vedou. Barvu myslím, že
mají rádi modrou a zelenou.
V jakém jazyce se ti zdají sny?
Tak to vím přesně, určitě v českém!
A tvůj vkus, co se líbí tobě?

Co bylo na začátku nejtěžší?
Vzhledem k tomu, že pro mě bylo úplně všechno
nové, tak se dát říct, že všechno. Ale samozřejmě
nejvíce fakt, že jsem z kamnářství znala jen pojmy
krb, kamna a komín. Nic víc.

Pokud se mě ptáš na kamna, tak mám ráda jednoduchost. Doposud jsem si myslela, že kamna jsou
jen praktická věc, určená k topení, ale od té doby, co
tu sedím a dívám se na obestavby s velkoplošnou
keramikou mám pocit, že to může být i veliká krása.

Jak bys svoji dosavadní práci u nás zhodnotila?
Jak už jsem říkala, je to pro mě úplně jiná oblast,
ale mám pocit, že pronikám více a více do chodu
firmy.

Kdyby sis u nás v obchodě měla vybrat vánoční dárek, co by to bylo?

Žila jsi nějakou dobu v Rakousku. Jaký vkus, co
se týče kamen, tam mají? Jaké styly, jaké barvy?

KERAMIKA

Tak pěkně od začátku. Jak jsi se k nám dostala?
Už delší dobu jsem hledala jinou práci, nejlépe
s využitím německého jazyka. A pak jsem narazila
na inzerát na internetu.

To je pro mě těžká otázka, protože já nemám ráda
neosobní dárky. Nicméně už teď vím, že moji tři
kluci doma dostanou štípačku na třísky, protože se sekerou nechci děti nechat dělat. Pořád se

bojím, že přijdou o prsty, a tak je stále dělám já.
Takže to vlastně bude i tak trochu dárek pro mě.
Jinak třeba rodičům bych vybrala litinové nádobí
Skeppshult, přátelům litinovou lampičku na terasu a já bych možná udělala výjimku s tím neosobním a vybrala bych si nějaký sporáček.
A nakonec, máš už nějakou vtipnou příhodu
z práce?
Vtipná příhoda mě momentálně nenapadá, nicméně pracuji ve velice příjemném kolektivu, kde
se i umíme zasmát.

Novinky z pece
První novinkou, kterou naše pec tak trochu naděluje k Vánocům, je nový model kachle. Už dlouho jsme od zákazníků slyšeli, že by rádi viděli v našem sortimentu tradiční
kachel, kterému se lidově říká šnek nebo hrnec. Pochází z dob, kdy se ještě kachle točily na kruhu, a proto má
takovýto šnekovitý tvar. No a protože se nám tento vzor
líbí a také máme rádi tradiční věci, rozhodli jsme se tento
kachel nabídnout v našem vzorníku. Začali jsme hledat
inspiraci a nakonec jsme ji našli v knize Rudolfa Krajíce
Středověká kachlová kamna v Táboře.
S výrobou nám také hodně pomohl zkušený kamnář Roman
Hanuš a je i jeho zásluhou, že vám tento kachel šnek-hrnec
můžeme dnes představit.
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Dobrou chuť!
Předpokládám, že pořádná kamna už doma určitě máte. Co byste to taky byli za kamnáře. Pořád
si ještě můžete udělat malou radost nějakým tím
doplňkem, který ke kamnům neodmyslitelně patří. Takové kvalitní švédské litinové nádobí by mohlo být tou pravou věcí, která propojí teplo sporáku
s dobrým jídlem a přivede jej až na váš sváteční
stůl. 25 let záruky na litinu, tomu už se dá říct dobrá investice do budoucnosti. Obzvlášť v dnešní,
trochu nevypočitatelné době.
Na stránkách www.kamnarstvi-bechyne.cz najdete kompletní ceník, v showroomu v Soběslavi
se pak můžete seznámit osobně s tímto unikátním a profesionálním nádobím. Napište Ježíškovi
a udělejte si radost!

Novinky z pece podruhé
Další věc, kterou jsme pro vás
připravili, není ani tak moc novinkou z pece jako spíše návratem do pece. Možná si ještě
všichni pamatujete, jak jsme
museli z trhu stáhnout všechny
odstíny glazur, které obsahovaly olovo. Tak jsme přišli o část
našeho barevného vzorníku,
což nás velmi mrzelo.
Nyní se ale konečně podařilo
tyto glazury od nebezpečného
olova vyčistit. Můžeme tedy
tyto klasické odstíny znovu
uvést na trh. Dejte si ale pozor
– barvy jsou hodně podobné
těm původním, mohou se ale
trochu lišit. Proto doporučujeme vyžádat si vzorky.
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