
Westbo Classic sa hodia do štýlových horských chát, historických stavieb, ale aj 
do obývačiek moderných veľkometrážnych domov. Nezameniteľné kúzlo majú 
v reštauráciách, kde si ich pri pochutnávaní na dobrom jedle a nápojoch vychutná 
veľké množstvo spokojných návštevníkov.

Westbo Classic sú 
štýlové a elegantné 

kachle, ktoré sa držia tra-
dičného švédskeho dizajnu. 
História kachlí Westbo 
siaha až do 19. storočia, keď 
si okamžite získali veľkú 
obľubu. To pre nespochyb-
niteľnú kombináciu kva-
litného spracovania, krásy 
a výhrevnosti. Postupne 
sa tieto kozubové kachle 
dotiahli do dokonalosti, 
o čom svedčí aj nezameni-
teľný dizajn a spokojnosť 
zákazníkov. 

Kachle majú masívne 
liatinové jadro, ktoré je 
zdrojom tepla. Oceľové 
opláštenie je samozrejmos-
ťou, ktorá výrobku zaručuje 
trvácnosť. Konštrukcia 
výhrevného telesa sa stará 

o rýchlu distribúciu tepla. 
Vonkajšia konštrukcia 
vysoká 2 metre šíri sálavé 
teplo, ktoré ušetrí náklady 
na nepretržitý chod kachlí. 
Vďaka tomu netreba 
polená (do dĺžky až 33 
centimetrov) prikladať 
vôbec často. 

Liatina je vysoko tepelne 
odolná a má veľmi dobré 
teplovodivé vlastnosti. 
Tento výrobok je navyše 
ručne vyrábaný a nie je 
dielom masovej strojovej 
produkcie. Každý jeden 
kus je originál vyrobený 
s citom a dôrazom na 
funkčnosť. Výrobca posky-
tuje na každý kus záruku 
desať rokov, ale životnosť 
kachlí presahuje niekoľko 
generácií.

Spĺňajú  
najprísnejšie normy
Výrobok je veľmi obľúbený 
nielen v Škandinávii, ale aj 
v Rakúsku, Českej republike, 
no predovšetkým v Nemec-
ku, kde musí spĺňať tie naj-
prísnejšie normy. Ekologické 
spaľovanie je preto tomuto 
výrobku vlastné. 

Vyrobené na mieru
Výhodou je aj možnosť 
výroby kachlí na mieru. Na 
výber je množstvo farebných 
vyhotovení. Dodávajú sa 
zafarbené načierno alebo so 
smaltovaným opláštením 
v bielej, čiernej matnej, 
modrej, zelenej a červenej 
farbe. Takisto je na výber 
štýlová liatinová korunka 
vo výške 6 centimetrov, 
emblém s erbom leva zo 

Švédske kozUbové kachle Westbo 
– elegancia, výhrevnosť, kvalita

Smålandu. Ak sa radi 
pozeráte na plápolajúci 
oheň, osloví vás možnosť 
ohniskových dvierok bez 
ornamentu. Kto si chce 
znížiť spotrebu palivového 
dreva, môže si vybrať aku-
mulačnú jednotku z 30 kg 
olivínového kameňa.
Veľmi praktické je aj to, 
že sa sklo ohniskových 
dvierok pri chode príliš 
nešpiní a ľahko sa udržiava 
čisté. Vynášanie popola je 
takisto rýchle, jednoduché 
a možné, aj keď v týchto 
švédskych kozubových 
kachliach horí drevo.
Kachle Westbo Classic sú 
pripravené na tuhé severské 
zimy, počas ktorých je 
teplo z nich veľmi potrebné. 
Často bývajú jeho jediným 
zdrojom v domácnosti. 

Používajú sa však aj počas 
daždivých dní, keď je priemer-
ná teplota 10 °C. Sú prispôso-
bené aj nášmu premenlivému 
počasiu, ktoré je typické pre 
strednú Európu.
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