
Krbové vložKy za posledné desaťročie 
prešli obrovsKým vývojom. v posledných 
roKoch sa stali obľúbeným zdrojom 
tepla, ale aj sKvelým doplnKom K inému 
typu Kúrenia. česKé Krbové vložKy značKy 
bef home s.r.o. sa vyvíjali presne podľa 
potrieb záKazníKov.

Každý si vyberie
Krbové vložky značky Bef Home s.r.o. sú rozdelené podľa potrieb zákaz-
níka do viacerých typových radov. Spoločným znakom všetkých je funkč-
nosť, pohodlie, štýl. Môžete jednoducho regulovať prívod vzduchu do 
krbovej vložky. Oheň reaguje na každú nepatrnú zmenu a hneď spoznáte 
rozdiel. Váš krb bude vaším sluhom. Už nebudete musieť každú chvíľu 
prikladať palivové drevo do ohniska. Veľkou výhodou je samočistiace sklo, 
ktoré je spravidla širokouhlé s veľkým pohľadom. Pohľad do ohniska bude 
počas celého kúrenia nádherný.

Oheň, ktorý vás zahreje
– elegancia, pohodlie a teplo domova

Firma BeF Home s.r.o. bola založená v roku 1998 a ako 
prvá v Českej republike začala s výrobou veľmi popu-
lárnych liatinových krbov série Blanzek. V obci Kot-
vrdovice asi 30 km od Brna vyrástol moderný výrobný 
areál, ktorý nahradil pôvodnú malosériovú výrobu. Pro-
dukcia sa vyznačuje vysokým stupňom automatizácie 
a robotizácie výrobných procesov. Dôraz je kladený 
nielen na prvotriedne dielenské spracovanie, ale aj na 
výber materiálov a komponentov, pričom podstatnú 
časť subdodávok tvorí nemecká kvalitná liatina.
Vďaka viac než 200 kvalifikovaným spolupracovníkom, 
najmodernejším technológiám, vlastným výrobným 
a konštrukčným kapacitám vyrába Bef Home vyše  
14 000 kusov krbových vložiek ročne. Kvalitné tech-
nické i personálne zázemie je zárukou vysokej kvality 
našich výrobkov, ktoré spĺňajú najnáročnejšie európ-
ske normy. Vďaka tomu sa viac ako 75 % produkcie 
úspešne exportuje do celého sveta. V roku 2004 vznik-
la popri kovospracujúcej prevádzke moderná prevádz-
ka na spracovanie kameňa, vybavená najnovšími CNC 
technológiami. BeF Home tak môže zákazníkom pos-
kytovať komplexné služby pri realizácii krbov a celých 
interiérov.

Typový rad bef Trend
Najväčšia kategória značky Bef Home s.r.o. prešla 
v poslednom roku veľkou obmenou. Samotné telo je 
kombináciou ocele a antikoru (nerezu) pre väčšiu účin-
nosť. Ohnisko je veľké presne podľa potrebného vý-
konu. Hlboké dostatočne, aby nevypadávali polienka, 
ale presné tak, aby samotná krbová vložka nezaberala 
veľa miesta vo vašej obývačke. Môžete mať rovné pre-
sklenie, rohové, alebo trojstranné. To vo variante „C“ 
alebo „U“.  Takisto sa môžete rozhodnúť medzi výsuv-
nými dvierkami, ktoré sú vhodnejšie na jednoduchšiu 
obsluhu, alebo otváracími dvierkami.

Typový rad bef flaT
Krbové vložky z toho radu sú vhodné do nízkoenerge-
tických stavieb. Tým, že je ohnisko málo hlboké, za-
berá krbová vložka málo miesta. Na daný priestor má 
dostatočný výkon a neprekuruje miestnosť. Tepelná 
pohoda je tak ideálna a komfortná. Čo sa týka dizajnu, 
môže ísť o rôzne varianty rovnako ako pri typovom rade 
Bef Trend. Navyše úplnou novinkou je model v tvare 
„L“. Tieto krbové vložky sa pýšia veľkým pohľadovým  
sklom priamo do ohniska.
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Typový rad bef passive:
Tento rad je určený do pasívnych a nízkoenergetických do-
mov, v ktorých sa robí Blower Door Test, teda test vzducho-
tesnosti objektu. Krbové vložky sa vyznačujú veľmi nízkym 
výkonom, vysokou účinnosťou a maximálnou tesnosťou 
ohniska, ktoré je vyložené masívnym akumulačným ma-
teriálom Carcon. Carconové tvarovky majú špeciálny tvar, 
ktorý optimálne usmerňuje tok spalín. Predohriaty vzduch, 
ktorý prúdi cez oplachovú lištu, je v spodnej časti ideálne 
oddelený trojitou zábranou pre dokonalé spaľovanie.
Krbové vložky tiež potešia a každého zákazníka oslovia veľ-
mi nízkou spotrebou paliva, ktorá sa napríklad pri modeli 
Bef Passive 6 zastavila na hodnote 1,15 kg/h. Samozrej-
mosťou je u vložiek Bef Passive splnenie tých najprísnej-
ších európskych emisných noriem a limitov.

Typový rad bef aQUaTiC
Teplovodná krbová vložka. Je maximálne efektívna na vy-
užitie tepla. Vykuruje celý rodinný dom, ohrieva úžitkovú 
vodu ekonomicky a najmä ekologicky. Dosahuje sa vyso-

ká účinnosť a čistota spaľovania, taktiež efektívny pohľad 
na kultivovaný oheň. Zárukou výborného spaľovania je 
konštrukcia s izolovaným ohniskom a dvierka s dvojitým 
presklením. Miestnosti vykurujete štýlovo a pohodlne ra-
diátormi.

Typový rad bef TWin
Štýlovým variantom je krbová vložka typového radu Bef 
Twin. Ide o obojstrannú krbovú vložku s rôznymi variantmi. 
Obe strany môžu byť pohľadové. Môžete kombinovať otvá-
racie dvierka do strany. Ale aj výsuvné dvierka na jednej 
alebo na oboch stranách. Pri tomto type krbovej vložky 
máte oheň na dosah a teplo v miestnosti je využívané efek-
tívne.

Realizovanie a zabudovanie českých krbových vložiek Bef 
Home zaručuje firma KRBEX s.r.o. Vykoná všetko na kľúč 
tak, aby ste s krbovou vložkou boli spokojní. Krbové štúdiá 
firmy KRBEX s.r.o. sa nachádzajú v mestách Bratislava, 
Trnava, Pezinok a Stupava.
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