
 

  

 

 
   

 
   SPLNIŤ SI SVOJE SNY

JE DÔLEŽITÉ







  
    

    

  

NA PLYNOVÉ KRBY
ŠPECIALISTA







  
 
 

   
 

   

 
 

OBSAH

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 

         

      
Špecializovaný predajca a staviteľ plynových krbov.

KRBY – KACHLE – KOMÍNY
› dovážame
› predávame
› staviame
› montujeme
› servisujeme

    ZABEZPEČÍME PRE VÁS TIETO ZNAČKY
› Dru Verwarming Holandsko – najväčší výrobca plynových krbov v Európe
           

  
          

  
› Global Fires Holandsko – kompaktné a cenovo výhodné plynové krby tej
  najvyššej kvality
        › Ortal Izrael – najväčší svetový výrobca plynových krbov
       › ELEMENT4 – najprogresivnejší výrobca holandských plynových krbov
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To nám umožňuje implementovať novinky týchto spoločností do predaja v pod- 
state obratom. Zaisťujeme priamy dovoz týchto plynových krbov, montáž, servis. 
K plynovým krbom dodáváme špičkové koncentrické komíny DRU, Jeremias a 
Schiedel, ktoré pre Vás predávame už od roku 2010. Hlavnou našou výhodou je 
poskytovanie priameho autorizovaného servisu a možnosť objednať si profesio - 
nálnu montáž týchto špičkových plynových krbov.

Realizujeme stavby plynových krbov, krbov na drevo a to vrátane potrebného 
stavebného materiálu a príslušenstva.

Špecializujeme sa na import a export krbových vložiek, kachlí a komínov do 
celej SR. Dbáme na preškolenie našich zamestnancov priamo u jednotlivých 
výrobcov. V danom odbore sa považujeme za odborníkov a preto na svoje diela 
poskytujeme záruku 5 rokov. Tieto krby dodáváme do veľkoobchodnej aj 
maloobchodnej siete. Veľké množstvo realizácii krbov na plyn nám umožnilo sa 
stať priamym špecializovaným predajcom plynových krbových vložiek
a kachlí DRU, GLOBAL FIRES, ORTAL a ELEMENT4.



designed 
to be different

   
JEDNOTKA NA EURÓPSKOM TRHU

            
            

       
       

            
            

            
 

             
            

           
             

           
              

              
  

             
            

           
             

           
              

              
  

             
             

           
             
           

             
              
   

             
              

            
             

             
        
              

  

Plynové krby a kachle

Holandská firma DRU je jedna z najväčších výrobcov plynových krbových vložiek. Zaoberá sa 
kovovýrobou už 260 rokov, čo je isto skvelé doporučenie, pokiaľ hľadáme tradičného výrobcu s 
mnohými skúsenosťami. Plynové krbové vložky DRU s dodáváné v najmodernejšom designe s dôrazom 
na čo najväčšiu presklenú plochu vložiek s minimálne viditeľným rámom. Ohnisko môže obsahovať 
dôveryhodnú imitáciu drevených polien alebo drtený mramor. Firma DRU ponúka širokú produktovú 
radu vložiek na zemný plyn (G20, G25) alebo na propan (G31), pričom u krbových vložiek DRU sa 
jedná vždy o uzavreté spaľovanie, tj. napojenie pomocou koncentrického komínu.

             
             

            
 

          
         

         
         

         

         

         

            
             

            

          

Pri výrobe plynových vložiek využila firma DRU technologické znalosti a dlhoročné 
skúsenosti, takže vznikli výrobky špičkovej kvality, ktoré si už získali dobré meno 
na svetových trhoch a výnimočné postavenie medzi obdobnými produktami. Medzi 
štandartné prvky v obsluhe patrí diaľkové ovládanie. Ku krbovým vložkám ponúka DRU rovno 
aj vhodné príslušenstvo.

Medzi hlavný sortiment DRU patrí aj samotná obstavba krbových vložiek.

Prevednie obstavby je u plynových krbových vložiek z prírodného kameňa.
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účinnosti plynu

 

HLAVNÉ VÝHODY KRBOV DRU
Vyberte si krb, ktorý Vám najlepšie vyhovuje

Dokonalá kombinácia tepla a atmosféry

Najkrajší vzorec pre plameň

Krásne ohnisko, sklo, kamene
alebo drevo

Vyberte interiér, ktorý odpovedá 
Vašim predstavám

Antireflexné sklo CV Glass

Odvod spalín je možné realizovať odvodom
cez stenu alebo do nového komína

 Jednoducho sa čistí pomocou pantového
otváracieho systému dvierok

Urob svoj krb viac osobným,
vyberte si samostatný rámček

Najvyššia trieda energetickej

  
komínom privádzame vzduch

pre horenie pod horák

Uzavretý systém ak

My Vám pomôžeme
   s výberom plynového krbu

Premýšlate o kúpe plynového krbu? Výber plynového krbu vyžaduje 
systematický prístup v závislosti na Vašom priestore, na Vašich predstavách 
a očakávániach. Je dôležité zohladniť dôležité technické údaje pre pripojenie na 
plyn a pre odvod spalín. My Vám pomôže tým, že Vám položíme správne otázky 
a zmapujeme všetky možnosti.

 

    Skúste si položiť základné otázky
          
          
    
       
         

Všetko ostatné zariadime my…

› Aký má byť účel krbu vo Vašom dome či byte?
› Požadujete len výkon a teplo alebo len design a pohodu?
› Alebo kombináciu oboch ?
› Aká veľká je plocha, ktorú chcete vykurovať?
› Ktoré designy a štýly najlepšie vyhovujú interiéru Vášho domova?

KRBEX | 5



 

Dynamic flame
burner

Vario Linear

 

 

    

 
  

 

DYNAMIC FLAME BURNER®

  ®  

IDEÁLNY 3D HORÁK
        

     
Unikátne technológie 3D horáku DRU, uspokoja naozaj každého. 
Niekoľko samostatne ovládaných horákov v krbe, sú naozaj unikátne.

Dru ponúka vo svojich produktoch najmodernějšie horáky 
výhradne zo svojej produkcie.

Vyberte si vlastný typ horáku

       
     

Pomocou našej jedinečnej technológie horáku si 
zvolíte štýl plameňa, ktorý vyhovuje Vášmu vkusu.

Skutočné krby a skutočný plameň

| 

      
     

Hľadáte umenie realistického ohňa, rovnako ako 
požadujete špičkový design krbu na plyn?

Plynové krby DRU vyniknú kvôli ich jedinečnému horáku, 
ktorý môže vytvárať viac typov designu plameňa.
› Živé, prírodné plamene s technológiou Dynamic Flame
 Burner®

› Široký a hlboký krb s Vario horákom
› Kombinuje lineární a horizontální hořák a dva vertikální
 hořáky

DRU používá rôzné metódy, aby ste získali pocit 
z pravého horiaceho dreva. Aplikácie horúcich uhlíkov 
dáva efekt horúceho uhlia v pravých polenách.

       
      
    

Keramická polená sú vyrábané tak, aby vyzerali sku- 
točne. K dispozícii sú v širokom rozmedzí farieb a 
druhov dreva a sú zostavené prirodzeno.
Naše zameranie na detaily Vám zaručuje, že získáte to 
najlepšie.

S technológiou Dynamic Flame 
Burner skutočného dreveného ohňa.

  DRU dosiahne kópiu
Hľadáte skutočný pohľad na horiace
drevo, ale s výhodami plynového
krbu? Funkcia Dynamic Flame 
Burner® toto umožňuje. Tento 
jedinečný horák bol špeciálne vyvi- 
nutý spoločnosťou DRU a kombinuje 
jednoduchosť plynu s jedinečým 
pohľadom do skutečného krbu na
drevo. Systém sa skladá z dvoch
horákov: prvý horák v krbu vytvára 
široký a hlboký oheň, druhý horák, 
ktorý možno vypnúť, zaisťuje sýtosť
a výšku. Tento horák je zabudovaný 
do drevených keramických polien, 
čo spôsobuje obtekanie plameňa 
okolo nich. Do keramických polien 
sú umiestnené rovno dva horáky.

     
    
     
   

 

Pri vypnutí týchto polien zostáva 
pohľad na klasicky horiace polená. 
V tomto režime je krb extrémne 
úsporný a hlavne bezobslúžny
a bezpečný.
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Keramická polena
 

VARIO HORÁK
Horák zig-zag,
bohatá vizualizácia horiaceho dreva

Hľadáte bohatý vzhľad plameňa s množstvom perspektívy? Vytvárame ilúziu skutočného ohňa pomocou širokých a vysokých
plameňov. Vario horák je vyvinutý spoločnosťou DRU, dodáva pre vložky s rôznymi rozmermi s unikátnym zig-zag designom. 
Okrem toho, vďaka technológii DRU Eco Wave, zachovávate krásný vysoký vzhľad plameňov pri veľkej šírke plameňov a to  
aj pri nižšej teplote horenia. Eco Wave – malý výkon a vysoké plamene.

LINEÁRNY HORÁK
Klasický rovný horák
s vysokými plameňmi

Radšej by ste videli vysoký plameň v priamke po celej šírke krbu? Mnoho plynových krbov DRU je vybaveno lineárnym 
horákom. Tento horák Vám dáva jedinečný, dynamický vzhľad plameňa v úzkej vodorovnej priamke, ktorá vytvorí okúzlujúcí 
prvok vo Vašom dome.

DRU ponúka následujíce možnosti vybavenia horákov

Sada autentických keramických
polien. Výborná štruktúra polien
a verné farby tvoria polená nerozo 
- znateľné od pravých.

    
   

Dostupné vo farbách štruktúrach: 
hnedá alebo biela breza.

Sklenené kamienky
  Čierne sklenené kamienky

    Kamene biele alebo šedé Hnedé keramické polená Biele keramické polená

Čierne sklenené kamienky  Biele kamienky Šedé kamienky
|

Kamienky
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Konečná podoba interiéru krbu
 

 
 

  

KERAMICKÉ
OBLOŽENÍ
interiérů vložek

ŠPATNÁ KVALITA OBRÁZKU

| 

CV GLASS – ANTIREFLEXNÉ SKLO
Ideálne riešenie pre minimálny odraz v skle

Skutočné potešenie z ohňa je, keď uvidíte plamene jasne a bez zbytočných odrazov v skle.
Keď sme vyvinuli sklo Clear View, získali sme inšpiráciu u otvorených krbov.

           CV Glass sklo DRU Clear View je vytvoreno tak, že vypadá, ako by vôbec na krbu nebolo.
Baví Vás tiež pohľad do krbu na oheň, so zábleskom skutečného horenia dreva?

K dispozícii pre takmer všetky modely DRU.

 Štandarné sklo CV Glass

CV Glas je možné čistiť len prípravkom DRU Cleaner, aby neprišlo k poškodeniu antireflexnej vrstvy skla.
Sklo sa musí čistiť dvojfázovo a vždy, keď je krb mimo prevádzky a studený.

VNÚTORNÉ STENY KRBOV
Veľa možností pre konečný vzhľad interiéru

    
  

   
  

Materiál zadnej steny (alebo aj 
bočných stien) v kombinácii 
s horákom do veľkej miery prispievajú 
k celkovému vzhľadu plameňov krbu.

DRU ponúka radu možností pre 
vnútornú úpravu Vášho krbu

Klasický kameň: pre klasický alebo 
vonkajší vzhľad. Vypadá ako stará 
stena. Čierna matná a štandard – 
moderný design a ideálne pre sklo 
Clear View.

Ceraglass: pekný odrazový efekt, 
ktorý vytvára ďalšiu hĺbku plameňov.

Prírodný: svetlo žltá stena (k dispo - 
zícii pre časť sortimentu).

Štandard
čierne sklenené panely
Ceraglass

 Prírodno svetlý  Klasický kámen

8 KRBEX





 

 

 

 

 
 
 

 

 

   

 
 
 
 

 

JEDNODUCHÉ OTVÁRANIE DVERÍ
Patentovaný pružinový systém otvárania dverí pre ľahkú údržbu

Plynový krb Vám dává teplo a atmosféru vo Vašom 
dome len jedným stlačením tlačítka

Vynikajúci design

Preto ho používate každý deň. Plynové krby nevyžadujú 
nadmernú údržbu, ale čištenie a udržovanie v pevne 
stanovených časoch je dôležité. Horák by mal byť 
udržovaný jedenkrát za rok v priebehu čistenia skla. To je 
úkol, ktorý môžete urobiť sami. Otváranie krbu pre údržbu 
a čistenie je v skutočnosti veľmi jednoduché, pokiaľ máte 
unikátny systém DRU s jednoduchým otváraním dverí. 
Toto pružinové alebo otočné otváranie je bez námahy. Už 
žiadne šrobováky a pracná manipulácia so sklom.

     
       

      
       

        
      

       
        

    

       
      

      
       

         
       

       
        

       

S patentovanými dvierkami Easy Release systému DRU, 
je veľmi jednoduché otvoriť dvere svojho krbu pomocou 
dômyselnej skrytej rukoväte. Rámy dvojstranných a 
trojstranných modelov môžu byť zcela skryté pohľadu, 
vytvárajú viac sklenené plochy. Už Vás neruší pohľad na 
rám krbu. To Vám vždy umožňuje neobmedzený pohľad 
na krásne plamene. Navyše u rohových a trojstranných 
modelov sme použili bezšvíkové sklo. Vďaka tomu je 
horenie zcela vzduchotesné a tým zaisťuje optimálne 
spaľovanie a bezpečnosť.

  

 

Vyskúšajte si 
inovatívny 
spôsob práce
Praktické pružinové alebo krídlové 
otváranie dverí
   › Jemne skrytá rukoväť

› Bezrámové sklo
› Nie je treba šróbovanie

Dostupné len pre vybrané modely.

KRBEX   |  9



   

 

 
 

 
 

ECO WAVE

AUTOMATICKÝ SYSTÉM

 

     
       

        
        

 

DRU nastavuje štandard v oblasti energeticky úsporných 
plynových krbov. Inovatívne nové plynové krby sú vyba- 
vené unikátnym Eco Wave systémom, čo znamená, že si 
môžete vychutnať nádherný vysoký oheň pri nízkej spo- 
trebe plynu.

Pomocou tejto technológie a techniky vytvárajú naše krby 
vysoké plamene s polovičnou spotrebou plynu ako 
predtým. DRU plamene sú realistické a nenájdete rozdiel 
medzi klasickým krbom na drevo a plynovým krbom DRU.

Jeden rozdiel áno, krby DRU sú extrémne úsporné. 
Software je zdarma ku stiahnutiu. Je dôležité dokúpiť 
riadiacu jednotku a mať v mieste krbu aktivnu Wi-Fi.

Eco Wave: systém, vďaka ktorému má Váš krb Dru 
vysoké a syté plamene pri úspore paliva až 50 %.

RIADENIA KRBU

10 | KRBEX
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ŠPATNÁ KVALITA OBRÁZKU

Správne ovládanie tepelného výkonu a vždy dokonalý obraz plameňa

Atmosféra a teplo so systémom Eco Wave
V dnešnej dobe vyhrává design a veľké krby s ohromujúcim presklením. Tieto krby však mávajú príliš veľký 
výkon vďaka dlhým horákom. Takéto krby rýchlo prerievajú miestnosti. To Vás núti rýchlo znížiť výkon a tým aj 
plamene. Je to vždy na úkor krásného širokého a vysokého plamena.

           Vďaka unikátnemu patentovanému systému riadeniu horenia DRU Eco Wave je však toto všetko minulosťou.

      Jedinečné vlastnosti Eco Wave (exkluzivne pre DRU)
› Regulovateľný tepelný výkon, plynulo nastaviteľný
› Nastaviteľný tvar plameňa
› Vysoké plamene s nízkou spotrebou plynu

     › Aplikácia pre prácu cez smartphone alebo tablet
Plynové krby DRU Eco Wave ponúkajú atraktívny vzhľad, 
dokonca aj na nižšej nastavenej teplote. Systém Eco 
Wave zaisťuje prirodzený pohyb plameňov, i keď znížite 
výkon. Okrem toho, je systém ľahko ovládateľný. Eco 
Wave je tiež veľmi hospodárny.

Ovládajte vlastný plameň
Tvar plameňov môžete nastaviť na požadované nastavenie 
teploty pomocou tlačítka na inteligentnom diaľkovom ovlá- 
dači, ktoré tiež funguje ako termostat. S bezplatnou 
aplikáciou pre správu DRU na Vašom smartphone alebo tab- 
lete (iOS a Android), máte ešte väčšiu kontrolu nad svojim 
plameňom. Naviac ku štandardným prevádzkovým funkciám 
patrí možnosť vlastného výberu obľúbeného tvaru plameňa.

V ponuke v aplikácii niekoľko tvarov plameňa
 
 

         

Chcete mať plnú kontrolu nad svojim krbom?
Potom zvolte krb, ktorý je vybavený unikátnou technológiou 
DRU Eco Wave, aby ste si mohli voliť svoj vlastný plameň.

Aký typ krbu je najlepší pre môj domov?

› Komfortný
› Sýty
› Ekonomický
› Alebo si vytvorte vlastný tvar plameňa priamo v aplikácii

komfortný sýty ekonomický vlastný

        
     

     
    

       
    

Pri výbere kachlí alebo krbu je výkon krbovej vložky 
určujúcim faktorom. Mnohí si neuvedomujú, že len
6 kilowattov (kW) bude stačiť k ohrevu priemernej 
obývacej izby (60 m2). Vďaka veľkým výkonom rady krbov 
DRU so systémom Eco Wave je DRU ideálny pre 
pohodovú atmosféru a teplo domova.

Váš domov je:
A Dobre izolovaný – vybavený dvojitým zasklením a vyba-
 vený zateplením

     
    
B Priemerne izolovaný – minimálne dvojité zasklenie
 a minimálna izolácia stien

      C Špatne izolovaný – žiadne dvojité zasklenie

vykurovaný priestor m

    
   

NIE JE PREKÚRENÉ, ALE 
PLAMEŇE SÚ STÁLE VYSOKÉ

TO JE ECO WAVE

 Brožúra s horiacím ohňom

Absolútna kontrola výšky plameňov, 
tvarov plameňov a tepelného výkonu
› Úspory plynu až o 50 % plynu

  
   
› Ľahké ovládanie prostredníctvom
 smartphonu alebo tabletu

Zapnite aplikáciu Layar a namierte telefón len 
na obrázok krbu v tiestnenom katalógu. 
Aplikacia rozpohybuje plamene na obrázku.
Chceli by ste zažiť atmosféru vytvorenú 
plynovým krbom DRU? Potom jednoducho 
pozrite stránky, kde vidíte toto logo. Aplikácia 
Layar Vám umožňuje vidieť oheň
a skutočné plamene na papieri. Aplikácia 
Layar je zdarma k stiahnutiu a môže byť 
použitá na všetkých tabletoch (iPad a Android) 
a smartphonoch (iPhone a Android).

      
      

  

Teraz môžete vyberať svoj krb len s 
telefónom a katalógom, už žiadne pracné 
hľadanie videí na internete.

Vyskúšajte si tiež aplikáciu 
Layar, voľná k stiahnutiu vo 
Vašom obchode s aplikáciami

KRBEX   | 11



 
 

 

  

 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

1. 2. 3.

4. 5.

OPTIMÁLNA INŠTALÁCIA KOMÍNA
Teraz si môžete umiestniť krb, kde chcete

Aké máte možnosti pre umiestnenie komína?
     › Do existujúceho komína

• od krbu po hrdlo pôvodného komína vedieme koncent-
 rický komín
        

   
• od hrdla len vyvložkujeme stávajúci komín nerezo-
 vou hadicou pre plynové spotrebiče 

     › Priame vyústenie cez pultovú alebo sedlovú strechu
› Bez komínu len pomocou jedného kolena cez stenu

  › Klasické vyústenie cez stenu

Pomocou 
odťahového venti- 
látoru PowerVent® 
s možnou dĺžkou 
komína až 100 m

Priemer koncen- 
trického komína 
len 60/100 mm

 

1. Priame cez rovnú strechu

2. Do existujúceho komína

  
 

    
    
3. Priame vyústenie cez šikmú     
    strechu

   
 
4. Vyústenie cez stenu jedným
    kolenom 90°

5. Vyústenie cez stenu

12 | KRBEX



Power Vent® systém

 
 

 

 

®

 
 

 

Výhody DRU Power Vent®

 
 
  

 
  

  

 
 

Wall terminal Roof Terminal

Odvod spalín pomocou odťahového ventilátora

Automatický komínový systém s odťahovým ventilátorom o možnej 
dĺžke vyústenia vzdialenom až 32 m od samotného krbu.
Vyvážený odťahový systém rieši tento problém do určitej miery, ale momentálne šlo DRU o krok daľej a uviedlo na trh TOP 
systém. Tajemstvo spočíva v umiestnení riadiacej jednotky pre odťah na stene domu alebo na streche – PowerBox. Riadiaca 
jednotka meria rozdiel tlaku v komíne a vyrovnáva ho s doporučením nastavením pre optimálne spaľovanie.

                
   

Systém pracuje zcela automaticky a je bezhlučný. Riadiaca jednotka je pripojená k PowerBoxu a pokiaľ je to nutné, 
aktivuje ventilátor pre nepretržitý ťah komína.

       
       

     

Máte problém s umiestnením komína, alebo je 
výška Vašej budovy nad 12 metrov? Chcete 
vytiahnúť komín pod krbom v podlahe?

                           13

Potom môžete použiť odťahový ventilátor Power Vent
S technológiou Power Vent® DRU, možnosti sú skoro neobmedzené; predstavte 
si napríklad umiestnenie krbu do stredu miestnosti, vo svojom byte, v reštaurácii, 
hotelu alebo v predvádzacej miestnosti. Patentovaná inovácia Power Vent® 
umožňuje priechod konštrukciami a nespočetne veľa  ohybom až do dĺžky 100 
metrov. Dru Power Vent® poskytuje absolutnu slobodu riešení.

  
       
            

         
           

         
         

     
         

      

› Úplná slobodná inštalácia.
› Ideálne pre domy strednej veľkosti, byty, reštaurácie, hotely, obchody…
› Dĺžka tohto komínu až 100 metrov (pre vybrané typy až 100 metrov, v priemere 
potom možná dĺžka 40 metrov). Pre maximálnu možnú dĺžku kontaktujte predajcu.

Nezabúdajte, že jeden ohyb komína sa počíta do výpočtu ako 2,5 m dĺžky 
komína.

› Priemer koncentrického komína len 60/100 mm. Komín je určený len pre
 interiér. Pre spôsob fasádneho riešenia sa informujte u predajcu.
› Automatické spustenie a regulácie otáčok podľa intenzity horenia.
› Môžete použiť rôzne ohyby a skoro neobmedzený počet, podľa Vašej potreby.

Poznámka: krb musí byť fyzicky prepojený s ventilátorom pomocou káblu

Komín je možné zabudovať aj do podlahy a vyhnúť sa masivnej stavbe krbu.

Ventilátor je možné umiestniť na stenu, 
na šikmú strechu alebo na pultovú 
strechu.

Zvyšuje alebo znižuje otáčky odťahového 
ventilátoru a tým umožňuje zabezpečiť 
koncentrický odťah v závislosti na 
momentálnom výkone krbovej vložky.

So systémom Power Vent® je priemer 
komína len 100 mm a umožňuje tento 
odťahový systém umiestniť do podlahy 
či podhladu.

KRBEX    |
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Eco Wave Dynamic Flame 
Burner®

Vario Burner Line Burner

Easy release 
door

Rámy Power Vent® 
systém

  

CV Glass 

 PREHĽAD SKRATIEK

   
   

  
   

  
  

 
  

  
  

  
   
 

   
   

  

  
   

 

  
   

 

Vario Burner poskytuje 
hĺbku a šírku plameňov 
Vášho ohňa.

Dynamic Flame Burner 
Vám dáva pocit ako
z horenia prírodného
dreva, ale s pohodlím
plynu.

Eco Wave Vám dává 
absolútnu voľnosť pri 
riadení tepelného
výkonu pri zachovaní 
krásného plameňa
podľa Vášho výberu.

Line Burner poskytuje 
a krásne tesné plamene 
po šírke ohňa.

– antireflexné 
sklo

Jasné zobrazenie 
plameňov, žiadne 
obťažujúce odrazy, vždy 
jasný pohľad na oheň.

Systém otvárania dverí 
umožní Vám ľahko čistiť 
a udržovať Váš krb 
vďaka patentovanému 
pružinovému otváraniu 
dverí.

Bezrámová inštalácia 
alebo voliteľné rámčeky
(možnosť prispôsobenia).

Power Vent® Vám dáva 
slobodu inštalácie. 
Odťahový ventilátor

  

  
 

  

Vyústenie cez stenu 
priamo jedným 
kolenom 90° priamo 
z vložky.

   
   

  

Takto označené krby sú 
vhodné pre rôzne typy 
plynov a pripravené pre
budúcnosť

Bezpečnostný 
riadiací systémvyústenie komína

Krátke

14 | KRBEX



DRU

15

designed 
to be different

PRODUKTOVÁ RADA

Fantastická kvalita a veľa možností.
          Krby DRU ponúkajú dokonalé riešenie pre všetky situácie a každý typ domáceho interiéru.

    
    

Všetky krby v našom veľkom sortimente spĺňajú najprísnejšie požiadavky 
na kvalitu, výkonnosť, trvanlivosť a pohodlie.

         Z pohľadu designu a inovácie je sortiment výrobkov DRU jedinečný.

Krby DRU sú jedinečné a bezpečné.

                    

Vyrábané typy presklenia

 Trojstranné Čiastočne trojastranné Trojstranné „U“ Rohové Rovné Priehladové  
 

Voľne stojacé
a závesné

         |KRBEX



EXCELLENCE 50 XT ECO WAVE ROVNÝ
plynový krb

 

 

 

Záruky
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+

SKLO VLOŽKY
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-

o

-

-

-

-

-

šedé -

-
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Poznámka: 

+

-

o

              
             

EXCELLENCE 50XT ECO WAVE je vertikálny plynový krb s úctihodnou presklenou plochou a dvojitým horákom.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

    
› Samostatne ovládateľné horáky
› Vysoký a hlboký oheň

› Mohutné keramické polená

Dôležitá stavebná pripravenosť

Charakteristika

      
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V

Výkony
› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

Účinnosť
2,7–7,9 kW
1,9–7,5 kW

87,0 %
B

Cena krbu zahrňuje

  

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavaniu
Palivo: zemný plyn alebo propan

  Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 87,0 %
Potrebný typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 120 kg
    Váha vrátane balenia: 160 kg

   Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 496 × 980 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok

    Eco Wave: áno, v štandarde
      WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

   Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladové sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

     Niektoré príslušenstvo môže býť za 
príplatok

16 | KRBEX



ROVNÝ
plynový krb

 

 

 

 

Záruky

 

 

  

  

o

-

SKLO VLOŽKY
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šedé -

-

-

Poznámka: 
 

+

-

o

                 MAESTRO 75 ECO WAVE je ideálny krb pokiaľ chcete kombinovať 3D atraktívny pohľad na oheň a mať to najlepšie.
       Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

  
Charakteristika
› Voliteľné príslušenstvo CV Glass
› Široký rozsah výkonu

   › Možná montáž aj bez rámu
   › Dvojitý horák, samostatne ovládateľný

  Dôležitá stavebná pripravenosť
      › Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
  

› Propan G31:
› Zemný plyn G20: 1,3–9,0 kW

1,6–7,9 kW
89,0 %
A

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiaca jednotka Honeywell RCH komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.

 Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan

  Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,0 %
Potrebný typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 80 kg
Váha vrátane balenia: 118 kg

   Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 750 × 660 mm
Ventilátor Power Vent®    : áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pro smartphon: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
    Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Keramické polená v cene

je možnosť objednať

nie je možnosť objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

      MAESTRO 75 RCH ECO WAVE

KRBEX | 17



METRO 80XT ECO WAVE ROVNÝ
plynový krb

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony
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šedé -
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Poznámka: 

+

-

o

          
       

EXCELLENCE 50XT ECO WAVE je vertikálny plynový krb s úctihodnou presklenou plochou a dvojitým horákom.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

   
Charakteristika
› Voliteľný interiér Ceraglass

  
     

› Diaľkový ovládač s termostatom
› Voliteľný komunikačný modul pre ovládánie WiFi

Dôležitá stavebná pripravenosť
      

› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V

  › Zemný plyn G20:
› Propan G31:

3,0–5,4 kW
2,8–5,7 kW

88,9 %
A

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

 Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spalovací systém: uzavretý
Účinnosť: 88,9 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 88 kg
Váha vrátane balenia: 132 kg
Diaľkové ovládánie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 800 × 330 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok

    Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierné sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možnosť objednať

nie je možnosť objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

18 | KRBEX
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METRO 100XT ECO WAVE ROVNÝ
plynový krb

 

 

 

Záruky
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Poznámka: 

+

-

o

                 METRO 100XT ECO WAVE má rovný formát krbovej vložky vo formáte 16:9 s vario horákom a špičkovými parametrami.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Voliteľný interiér Ceraglass
› Diaľkový ovládač s termostatom
› Voliteľný komunikačný modul pre ovládanie WiFi

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
2,8–5,7 kW

83,3 %
B

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

                    

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg
Váha vrátane balenia: 172 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 1 000 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®    : áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

KRBEX       |
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ROVNÝ
plynový krb

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

Příslušenství vložky
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SKLO VLOŽKY
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o
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-

-

šedé -

-

-

Poznámka: 
 

+

-

o

MAESTRO 100 ECO WAVE je ideálny krb pokiaľ chcete kombinovať 3D atraktívny pohľad na oheň a mať to najlepšie.
       Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Voliteľné príslušenstvo CV Glass
› Široký rozsah výkonu
› Možná montáž aj bez rámu
› Dvojitý horák, samostatne ovladateľný

  Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,3–10,0 kW
2,3–10,2 kW

92,1 %
A

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.

 

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladové sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Keramické polená v cene

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe

    Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 92,1 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 184 kg
    Váha vrátane balenia: 225 kg

Diaľkové ovládanie: áno, RCH
      Rozmery skla š–v: 1 000 × 660 mm

Ventilátor Power Vent®    : áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

      MAESTRO 100 RCH ECO WAVE

| KRBEX
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METRO 130XT ECO WAVE ROVNÝ
plynový krb

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony
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-
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Poznámka: 

+

-

o

METRO 130XT ECO WAVE má široké sklo s bohatým príslušenstvom s Vario horákom a špičkovými parametrami.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
 › Jedinečný vzor plameňa

› K dispozícii s rôznymi vnútornými povrchovými úpravami
 › Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

Účinnosť
89,6 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

 

 Hlavné parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg
Váha vrátane balenia: 195 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 1 304 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

KRBEX |
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METRO 150XT ECO WAVE ROVNÝ
plynový krb
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Poznámka: 

+

-

o

METRO 150XT ECO WAVE má široké sklo s bohatým príslušenstvom s Vario horákom a špičkovými parametrami.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jedinečný vzor plameňa
› K dispozícii s rôznymi vnútornými povrchovými úpravami
› Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

5,9–10,8 kW
5,3–11,1 kW

Účinnosť
87,9 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 87,9 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 190 kg
Váha vrátane balenia: 230 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 1 492 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®    : áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

|     KRBEX



METRO 200XT ECO WAVE ROVNÝ
plynový krb

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

+

-

SKLO VLOŽKY

o

+

-

o

-

-

-

-

+

šedé -

+

-

Poznámka: 

+

-

o

METRO 200XT ECO WAVE má najširšie sklo z produkcie Dru s bohatým príslušenstvom s Vario horákom a špičkovými parametrami.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
    › Jedinečný zig-zag horák pre bohaté plamene

› Super realistické polená
› Plamene po celej šírke vložky

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemní plyn G20: 8,9–16,7 kW 90,3 %
A

Účinnosť

  Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 265 kg
Váha vrátane balenia: 310 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 1 900 × 430 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné použiť
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladne sklo

čierny matný

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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COSMO ECO WAVE ROVNÝ
plynový krb

 

 

 

 

Záruky

 

 

  

+

+

SKLO VLOŽKY

o

+

o

-

-

-

-

-

-

šedé -

-

-

Poznámka: 

+

-

o

COSMO ECO WAVE je najväčšia krbová vložka z produkcie Dru s dvojitým horákom a neuveřiteľným plameňom.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jedinečný vzor plameňa s dvojitým horákom
› Jednoduché otváranie vďaka Easy Release
› Vhodné do hotelov, reštaurácií a veľkých priestorov
› Nádherné príslušenstvo: nerezový rám

Dôležitá stavebná připravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
Výkony

6,0–16,3 kW 89,3 %
A

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

 

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestneniei: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 380 kg
    Váha vrátane balenia: 460 kg

Diaľkové ovládanie: áno, RCH
      Rozmery skla š–v: 1 774 × 792 mm

Ventilátor Power Vent®: nie je možné použiť
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladne sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čieny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť jaj 
centrálne poleno, aj poleno na horák

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

  KRBEX



PACO RCH ROHOVÝ
plynový krb

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

o

-

SKLO VLOŽKY
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-

-

o
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-

-

-

-

šedé -

-

-

Poznámka: 
 

+

-

o

presklenie rovnostranné

PACO RCH je rohový rovnostranný vertikálny krb, kde Vás prekvapí veľkosť presklených plôch a moderný horák.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Rovnostranné sklo

  › Úžasné vysoké plamene
› Kompaktná veľkosť a doplnkové rámy čierny či strieborný
› Možnosť zabudovať do steny alebo na stenu

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20: 2,6–5,6 kW 84,8 %
B

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie , unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)

  
  Palivo: zemný plyn

  
  

Dôležitý typ komína: koncentrický
  

   
    

Priemer komína: 100/150 mm

Účinnosť: 84,8 %

Umiestnenie: určené k obstavbe

Spaľovací systém: uzavretý

Diaľkové ovládanie: áno, RCH
      

Ventilátor Power Vent®      
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierne matné

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Keramické polená v cene

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

Rozmery skla š–v-h: 439 x 658 × 439 mm

Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 190 kg

: áno, za príplatok
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LUGO 70/2 ECO WAVE ROHOVÝ
plynový krb

 

 

 ®

Záruky

 

 

Výkony

  

  

Účinnost

o

-

SKLO VLOŽKY

o

-

o

+

-

-

-

-

-

šedé -

-

-

Poznámka: 
 

+

-

o

presklenie L/P

         LUGO 70/2 ECO WAVE je jednoduchý kompaktný rohový krb, ktorý Vás nadchne svojimi realistickými plameňmi.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
     
       
     

› Spodný rám je možné vytiahnúť
› Krásný tvar plameňa aj pri nízkom výkone
› Úplne slobodná inštalácia s PowerVent

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

91,0 %
A

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 91,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 84 kg
Váha vrátane balenia: 125 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 661 × 440 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladne sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

 

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

čierne matné

Keramické polená v cene

je možnosť objednať

nie je možnosť objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

 

Cena krbu zahrňuje
Krbovou vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.
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LUGO 80/2 ECO WAVE ROHOVÝ
plynový krb

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

Účinnost

o

-

SKLO VLOŽKY

o

-

o

+

-

-

-

-

-

šedé -

-

-

Poznámka: 
 

+

-

o

presklenie L/P 

LUGO 80/2 ECO WAVE je jednoduchý kompaktný rohový krb, ktorý Vás nadchne svojimi realistickými plameňmi.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
  › Spodný rám je možné vytiahnúť

› Krásny tvar plameňa aj pri nízkom výkone
   › Úplná sloboda inštalácie s Power Vent ®

Dôležitá stavebná pripravenosť
        › Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V

› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

  › Zemný plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

91,0 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.

                      

 Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý

  Účinnosť: 91,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 95 kg
    Váha vrátane balenia: 132 kg

Diaľkové ovládanie: áno, RCH
       Rozmery skla š–v–h: 766 × 440 × 346 mm

Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde

      WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Keramické polená v cene

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

KRBEX |
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ROHOVÝ
plynový krb

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony
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+
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-

-

šedé -

-

-

Poznámka: 
 

+

-

o

presklenie L/P

 

MAESTRO 80/2 ECO WAVE je z produkcie rohových krbov momentálne to najlepšie, vychutnajte si vysoké 3D plamene.
       Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Široký rozsah výkonu a úplné ovládanie s Eco Wave
› Môže byť zabudovaný bez rámu
› Ľavá a  pravá verzia
› Možná závesná montáž

  Doležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

1,4–9,0 kW
1,3–7,7 kW

93,0 %
A

Účinnosť

  Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 93,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 95 kg
Váha vrátane balenia: 128 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 766 × 440 × 346 mm
Ventilátor Power Vent®    : áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Keramické polená v cene

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

MAESTRO 80/2 RCH ECO WAVE
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ROHOVÝ
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Poznámka: 
 

+

-

o

presklenie L/P 

MAESTRO 105/2 ECO WAVE je z produkcie rohových krbov momentálne to najlepšie, vychutnajte si vysoké 3D plamene.
       Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Široký rozsah výkonu a úplné ovládanie s Eco Wave
› Môže byť zabudovaná bez rámu
›  Ľavá a pravá verzia
› Možná závesná montáž

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,2–9,3 kW
1,5–9,6 kW

Účinnosť
87,5 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 87,5 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 183 kg
Váha vrátane balenia: 225 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 039 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: ano, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

   Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Keramické polená v cene

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
priíplatok

MAESTRO 105/2 RCH ECO WAVE
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METRO 100XT/2 ECO WAVE ROHOVÝ
plynový krb

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

Účinnost

o
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SKLO VLOŽKY
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+

o

+

-

-

-

-

+

-

+

-

Poznámka: 

+

-

o

presklenie L/P

METRO 100XT/2 ECO WAVE má veľkorysé presklenie, ideálna veľkosť šírky a hĺbkou s výborným zig-zag horákom.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Žiadny viditeľný rám
› Možnosť zavesiť na stenu

   › Ľavá a pravá verzia
 › Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

83,3 %
B

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)

  Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg
Váha vrátane balenia: 168 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®    : áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

šedé

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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METRO 130XT/2 ECO WAVE ROHOVÝ
plynový krb

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony
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+

o

+

-

-

-

-

+

šedé +

+

-

Poznámka: 

+

-

o

presklenie L/P 

                          METRO 130XT/2 ECO WAVE má veľkorysé presklenie, ideálna veľkosť šírky a hĺbky s výbornými vlastnosťami horenia.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Žiadny viditeľný rám
› Možnosť zavesiť na stenu
› Ľavá a pravá verzia

 › Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

89,6 %
A

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

 Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg
Váha vrátane balenia: 198 kg

   Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 276 × 390 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
    Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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LUGO 70/3 ECO WAVE plynové krby
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Poznámka: 
 

+

-

o

TROJSTRANNÉ

LUGO 70/3 ECO WAVE má klasické jednoduché trojstranné presklenie s vysokými plameňmi a vysokou účinnosťou.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Vysoká účinnosť
› Možnosť zavesenia na stenu
› Vysoké plamene

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

91,0 %
A

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)

  Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 91,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 84 kg
Váha vrátane balenia: 122 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 685 × 440 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: ano, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Keramické polená v cene

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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LUGO 80/3 ECO WAVE plynové krby
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Poznámka: 
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o

Funkční vzorek
u nás v showroomu.

ŠPATNÁ KVALITA OBRÁZKU

TROJSTRANNÉ

LUGO 80/3 ECO WAVE má klasické jednoduché trojstranné presklenie s vysokými plameňmi a vysokou účinnosťou.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Vysoká účinnosť
› Možnosť zavesenia na stenu

 › Vysoké plamene

    Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

91,0 %
A

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.

 Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe

    Palivo: zemný plyn alebo propan
  Spaľovací systém: uzavretý

Účinnosť: 91,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 95 kg
Váha vrátane balenia: 134 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH

       Rozmery skla š–v–h: 790 × 440 × 346 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde

      WiFi modul pre smartphon: áno, za príplatok

   Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

 Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

 čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Keramické polená v cene

je možné objednať

nie je možné objednať

dodáváné v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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plynové krby
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Poznámka: 
 

+

-

o

TROJSTRANNÉ

MAESTRO 80/3 ECO WAVE je z produkcie trojstranných krbov momentálne to najlepšie, vychutnajte si vysoké 3D plamene.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

       
Charakteristika
› Široký rozsah výkonu a úplné ovládanie s Eco Wave
› Môže byť zabudované bez rámu
› Možná závesná montáž

  Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

1,4–9,0 kW
1,3–7,7 kW

93,0 %
A

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.

 

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 93,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 100 kg
Váha vrátane balenia: 132 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 790 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Keramické polená v cene

je možné objednať

nie je možné objednať

dodáváne v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

MAESTRO 80/3 RCH ECO WAVE

|  KRBEX



METRO 100XT/3 ECO WAVE plynové krby
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Poznámka: 

+

-

o

TROJSTRANNÉ

METRO 100XT/3 ECO WAVE má veľkorysé presklenie, ideálna veľkosť šírky a hĺbky s výborným zig-zag horákom.
       Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

  › Žiadny viditeľný rám
Charakteristika

› Možnosť zavesenia na stenu
› Ľavá a pravá verzia
› Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť
      › Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

83,3 %
B

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
              

           
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)

  Umiestnenie: určené k obstavbe
    

  Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg
Váha vrátane balenia: 168 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehaldné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

Palivo: zemný plyn alebo propan
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plynové krby
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Poznámka: 
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o

TROJSTRANNÉ

MAESTRO 105/3 ECO WAVE je z produkcie trojstranných krboov momentálne to najlepšie, vychutnajte si vysoké 3D plamene.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

› Široký rozsah výkonu a úplné ovládanie s Eco Wave
› Môže byť zabudovaný bez spodného rámu
› Pantové otváranie
› Možná závesná montáž

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,2–9,3 kW
1,5–9,6 kW

Účinnosť
87,5 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.

 
Značka: DRU (Holandsko)
Hlavné parametre

Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 87,5 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 183 kg
Váha vrátane balenia: 225 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 050 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Charakteristika Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Keramické polená v cene

je možné objednať

nie je možné objednať

dodáváné v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

MAESTRO 105/3 RCH ECO WAVE

|    KRBEX



37

METRO 130XT/3 ECO WAVE plynové krby
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Poznámka: 

+

-

o

TROJSTRANNÉ

METRO 130XT/3 ECO WAVE má veľkorysé presklenie, ideálna veľkosť šířky a hĺbky s výbornými vlastnosťami horenia.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Žiadny viditeľný rám
› Možné zavesenie na stenu
› Najširšie rohové presklenie
› Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

89,6 %
A

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg
Váha vrátane balenia: 198 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 300 × 390 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

 

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť 
za príplatok
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MAESTRO 75XTU ECO WAVE plynové krby
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TROJSTRANNÉ

s presklením „U“

MAESTRO 75XTU ECO WAVE má najmodernejšie presklenie U na súčasnom trhu s 3D horákom a najbohatším riadením.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Vysoké presklenie, nádherný pohľad do ohňa
› Široký rozsah regulovateľného výkonu
› Môže byť zabudovaná tesne a bez rámu
› Niekoľko designových rámov v šírkách 80 a 100 mm
› Vlastní rám 50 mm je k dispozícii v štandarde

  Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

1,2–8,8 kW
1,2–8,4 kW

93,3 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.

 

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)

  Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemny plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 93,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 100 kg
Váha vrátane balenia: 132 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 750 × 550 × 400 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

   
    

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Keramické polená v cene

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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METRO 100XTU ECO WAVE plynové krby
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šedé -

+

-

Poznámka: 

+

-

o

TROJSTRANNÉ

s presklením „U“

METRO 100XTU ECO WAVE má veľkorysé presklenie, ideálnu veľkosť šírky a hĺbky s výborným zig-zag horákom.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

› Bohaté príslušenstvo
› Možné zavesiť na stenu
› Žiadny viditeľný rám

Charakteristika

    
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Dôležitá stavebná pripravenosť

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

83,3 %
B

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

 Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemny plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg
Váha vrátane balenia: 168 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

 Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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plynové krby
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Poznámka: 
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o

ČIASTOČNE
TROJSTRANNÉ

PRESKLENIE
ĽAVÉPRAVÉ

METRO 100XTL ECO WAVE má veľkorysé presklenie vhodné pre oddelenie obytných priestorov, veľká variabilita designu.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Veľmi vysoká účinnosť
› Žiadne viditeľné rámy
› K dispozícii sú rôzne vnútorné úpravy
› V ponuke pravé 100 XTL/R i ľavé 100XTL/L varianty
› Ideálne pre čiastočne oddelené miestnosti

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
 

83,3 %
B

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

Hlavné parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg
Váha vrátane balenia: 168 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť  
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

METRO 100XTL ECO WAVE

4,1–9,1 kW
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METRO 130XTL ECO WAVE
plynové krby
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Poznámka: 
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ČIASTOČNE
TROJSTRANNÉ

PRESKLENIE
PRAVÉ ĽAVÉ

                    

METRO 130XTL ECO WAVE má veľkorysé presklenie vhodné pre oddelenie obytných priestorov, veľká variabilita designu.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Veľmi vysoká účinnosť
› Žiadne viditeľné rámy
› K dispozícii sú rôzne vnútorné úpravy
› V ponuke pravé 130 XTL/R i ľavé 130XTL/L varianty
› Ideálne pre čiastočne oddelenie miestnosti

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

Účinnosť
89,6 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg
Váha vrátane balenia 198 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 300 × 390 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphoen: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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krby
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Poznámka: 
 

+
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o

PRIEHLADOVÉ

                  MAESTRO 75 TUNNEL ECO WAVE je ideálny krb pokiaľ chcete kombinovať 3D atraktívny pohľad na oheň a mať to najlepšie.
      Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Voliteľné príslušenstvo CV Glass
› Široký rozsah výkonu
› Možná montáž aj bez rámu

   › Dvojitý horák, samostatne ovládateľný

  Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

1,3–9,0 kW
1,6–7,9 kW

Účinnosť
89,0 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a kera- 
mické polená.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg
    Váha vrátane balenia: 195 kg

Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 750 × 660 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Keramické polená v cene

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

MAESTRO 75 TUNNEL RCH ECO WAVE
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METRO 80XT TUNNEL ECO WAVE krby
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PRIEHLADOVÉ

                         
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

METRO 80XT TUNNEL ECO WAVE má klasický formát 16:9 s Vario horákom a špičkovými parametrami.

Charakteristika
 › Voliteľný interiér Ceraglass

› Diaľkový ovládač s termostatom
› Voliteľný komunikačný modul pre ovládanie WiFi

  Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

3,0–5,4 kW
2,8–5,7 kW

88,9 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 88,9 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 96 kg
Váha vrátane balenia: 138 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 800 × 330 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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METRO 100XT TUNNEL ECO WAVE krby
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           METRO 100XT TUNNEL ECO WAVE má priehľadový formát krbovej vložky s Vario horákom a špičkovými parametrami.

PRIEHLADOVÉ

       Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Voliteľný interiér Ceraglass
› Diaľkový ovládač s termostatom
› Voliteľný komunikačný modul pre ovládánie WiFi

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
2,8–5,7 kW

83,3 %
B

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg
Váha vrátane balenia: 172 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 1 000 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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METRO 130XT TUNNEL ECO WAVE krby
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o

PRIEHLADOVÉ

METRO 130XT TUNNEL ECO WAVE má široké sklo s bohatým príslušenstvom s Vario horákom a špičkovými parametrami.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jedinečný vzor plameňa
› K dispozícii s rôznymi vnútornými povrchovými úpravami
› Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

89,6 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg
Váha vrátane balenia: 195 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 1 304 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

 Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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METRO 150XT TUNNEL ECO WAVE krby
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PRIEHLADOVÉ

METRO 150XT TUNNEL ECO WAVE má široké sklo s bohatým príslušenstvom s Vario horákom a špičkovými parametrami.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jedinečný vzor plameňa
› K dispozícii s rôznymi vnútornými povrchovými úpravami
› Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

5,9–10,8 kW
5,3–11,1 kW

Účinnosť
87,9 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestneie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 87,9 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Piemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 190 kg
Váha vrátane balenia: 230 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 1 492 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

   Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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METRO 200XT TUNNEL ECO WAVE krby
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+

-

Poznámka: 

+

-

o

ŠPATNÁ KVALITA OBRÁZKU

PRIEHLADOVÉ

            
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

METRO 200XT TUNNEL ECO WAVE je najširší krb z produkcie Dru s Vario horákom a špičkovými parametrami.

Charakteristika
› Jedinečný zig-zag horák pre bohaté plamene

 
   

› Super realistické polená
› Plamene po celej šírke vložky

Nutná stavební připravenost
      › Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

  › Zemný plyn G20: 8,9–16,7 kW
Účinnosť
90,3 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

                      

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 265 kg
Váha vrátane balenia: 310 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 1 900 × 430 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
    Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu je treba prikúpiť 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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COSMO TUNNEL ECO WAVE krby

  

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

Účinnost

+

+

SKLO VLOŽKY

o

+

o

-
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-
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šedé -

-

-

Poznámka: 

+

-

o

PRIEHLADOVÉ

          COSMO TUNNEL ECO WAVE je najväčšia krbová vložka z produkcie Dru s dvojitým horákom a neuveriteľným rozmerom.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jedinečný tvar plameňa s dvojitým horákom
› Ľahké otváranie vďaka Easy Release
› Vhodné do hotelov, reštaurácií a veľkých priestorov
› Nádherné príslušenstvo: nerezový rám

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Zemný plyn G20: 6,0–16,3 kW 89,3 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový 
guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.

  

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 380 kg
Váha vrátane balenia: 460 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v: 1 774 × 792 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphoe: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

POLENÁ

 Príslušenstvo vložky

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

        
     

K tomuto krbu je treba prikúpiť ako aj 
centrálne poleno, tak polená na horák

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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designed 
to be different

VOĽNE STOJACE A ZÁVESNÉ
PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÉ KACHLE
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DIABLO NEXT RCE
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Poznámka: 

+

-

o

TROJSTRANNÝ
nástenný krb

DIABLO NEXT RCE je kompletný plynový nástenný krb s krásnym pohľadom do ohňa vďaka trojstrannému sklu.
Plynový krb s diaľkovým ovládaním a automatickým řízením provozu s řídící jednotkou Mertik. Barva černá nebo stříbrná.

Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárna prevádzka
› Ľahká ovládateľnosť
› Možnosť montovať do už hotových interiérov
› Treba objednať vložku a oceľový rám v požadovanej farbe

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

1,6–4,1 kW
1,6–3,8 kW

92,6 %
A

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
               

              
 

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor keramické polená hnedé. Je potreba objednať viditeľné dymovody, ktoré majú špeciálny typ 
odtienu farby, mimo vzorkovníka RAL.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k zaveseniu na stenu
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 92,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 48 kg
Váha vrátane balenia: 90 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 490 × 400 × 196 mm
Ventilátor Power Vent®  : nie je možné
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu doporučujeme 
objednať originálne dymovody

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

     Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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POLO RCE  
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 TROJSTRANNÉ  
kachle

POLO RCE je kompletný plynový voľne stojací krb s krásnym pohľadom do ohňa vďaka trojstrannému sklu.
Plynový krb s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s riadiacou jednotkou Mertik. Farba čierna alebo strieborná.

Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárna prevádzka
› Ľahká ovládateľnosť
› Možnosť montovať do už hotových interiérov

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V neni potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

1,6–4,1 kW
1,6–3,8 kW

Účinnosť
92,6 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbové kachle, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, komí- 
nový restriktor, keramické polená hnedé. Treba objednať viditeľné dymovody, ktoré majú špeciálny typ odtieňa farby, 
mimo vzorkovníka RAL.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)

   
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 92,6 %

   Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 68 kg
Váha vrátane balenia: 110 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 490 × 400 x 196 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

 Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu doporučujeme 
objednať originálne dymovody

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

Umiestnenie: voľne stojace

KRBEX     |



LUGO 70/3 MODULE RCH  
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WOODSTONE

   
 

TROJSTRANNÝ
voľne stojací plynový krb 
s modulárnym plášťom

LUGO 70/3 MODULE je kompletný plynový voľne stojací krb s voliteľným keramickým obložením.
Plynový krb s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou RCH.

Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárna prevádzka
› Ľahká ovládateľnosť
› Možnosť montovať do už hotových interiérov
› Potreba zvoliť typ keramického obloženia

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“ a el. prípojka 230V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

Účinnosť
91,0 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, oceľový rám, keramické obloženie, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, 
riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, keramické polená hnedé.

        Upozornenie: dymovody majú špeciálny typ odtieňu farby, mimo vzorkovníka RAL.

 Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)

  Umiestnenie: voľne stojace
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 91,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 68 kg
Váha obloženia: 60 kg
Váha vrátane balenia: 180 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 685 × 440 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®  : nie je možné
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

      
    

K tomuto krbu je treba objednať 
keramické obloženie v požadovanom 
designe

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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GREYSTONE

BLUESTONE

Obloženenie z keramických platní v troch rôznych designoch.

BLUESTONE GREYSTONE WOODSTONE
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CIRCO RCE
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OBLÚKOVÉ
PRESKLENIE
plynové kachle

CIRCO RCE sú elegantné plynové kachle s oblúkovým presklením, ktoré vykúzlia nádherný pohľad do ohňa.
Plynové kachle s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárna prevádzka
› Ľahká ovládateľnosť
› Je možnosť montovať do už hotových interiérov

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,9–7,0 kW
2,8–6,2 kW

92,5 %
A

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbové kachle, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku
Honeywell RCH, komínový restriktor, keramické polená hnedé.
Upozornenie: dymovody majú špeciálny typ odtieňu farby, mimo vzorkovníka RAL.

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: voľne stojace
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 92,5 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 110 kg
Váha vrátane balenia: 145 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v: 386 × 605 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

čierny matný

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

  -čierne sklo Ceraglass

tehla

bridlica

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu doporučujeme 
objednať originálne dymovody

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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TROJSTRANNÉ
voľne stojace
plynové kachle

TRIO RCE sú designové plynové krbové kachle s oddeleným trojstranným presklením s krásnym pohľadom do ohňa.
Plynové kachle s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky

Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárna prevádzka
› Ľahká ovládateľnosť
› Možnosť montovať do už hotových interiérov

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V neni potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,0–4,5 kW
1,5–4,0 kW

Účinnosť
85,4 %
B

Cena krbu zahrňuje
Krbové kachle, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, keramické polená hnedé.

Upozornenie: dymovody majú špeciálny typ odtieňu farby, mimo vzorkovníka RAL.

                        

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: voľne stojace
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 85,4 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha kachlí: 80 kg
Váha vrátane balenia: 120 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 340 × 485 × 160 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

 Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu doporučujeme 
objednať originálne dymovody

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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PASSO ECO WAVE

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

o



SKLO VLOŽKY

o



o













šedé 





Poznámka: 

+



o

OBLÚKOVÉ 
voľne stojace 
plynové kachle

PASSO sú designové plynové krbové kachle s oblúkovým presklením s krásnym pohľadom do ohňa. 
Plynové krbové kachle s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

   

 
     

   

Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby 
› Ľahká ovládateľnosť
› Možnosť montovať do už hotových interiérov
› Oblúkové sklo 180 stupňov

Dôležitá stavební připravenost
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230 V nie je potreba 
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,2–7,0 kW 
1,9–6,5 kW

Účinnosť 
90 %
 A

Cena krbu zahrňuje
Krbové kachle, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiaca jednotka Mertik 
RCE, komínový restriktor, keramické polená hnedé.
Upozornenie: dymovody majú špeciálny typ odtienu farby, mimo vzorkovník RAL. 

 

Hlavné parametre
Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: voľne stojace
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 85,4 %
Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 100/150 mm

Váha kameňa: 80 kg
Váha vrátane balenia: 120 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 436 × 416 mm 
Ventilátor PowerVent®: nie
Eco Wave: áno
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky
Štandardná záruka: 2 roky 
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Farba krbových kachlí

Nero Titan Pearl white

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto krbu doporučujeme 
objednať originálne dymovody

  

  

  

   

    

  

  

   

  

je možné objednať
nie je možné objednat 

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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DRU MAESTRO 60 ECO WAVE SERIE

THE FIRE FOR ALL SEASONS

THE FIRST FIRE FOR ALL SEASONS

THE FIRST FIRE FOR ALL SEASONS

THE FIRST FIRE FOR ALL SEASONS

THE FIRST FIRE FOR ALL SEASONS

  
 

  

 
  

  

  

 

 

 

 

  

FOR ALL
SEASONS

  PRVÝ KRB PRE VŠETKY 
ROČNE OBDOBIA



 

DRU 

 

 

pre každé ročné obdobie

 
  

   

   
 

  

Behom chladných
jarných večerov je

jedinečný. Aplikácia
DRU Eco Wave Vám umožní

nastaviť vzhľad a dojem 
z ohňa, aby vyhovoval
Vašej nálade pomocou

tabletu alebo
smartphonu.

JAR LETO

Obdobie, keď tento
unikátny hybridný oheň

prichádza do Vášho
interiéru! Stačí

krb zmeniť na elektrický 
režim. Kresba na skle

Vám vykúzli
pohodovú

atmosféru aj bez ohňa.

JESEŇ

Akonáhle sa leto mení 
na jeseň, môžete si 

vybrať z elektrického 
režimu, keď nie je tak 

moc chladno alebo 
plynový režim, keď 

s aplikáciou
Eco Wave vykúzlite

vysoké plamene,
ale malý výkon.

ZIMA

  
 

 

  
 

   

 
  

   
  

  
  

 
 

V najchladnejšom období 
roku vytvára krásny

moderný plynový oheň
s vysokými hustými

plameňmi, ktoré krásne
ukľudňujú exluzívne

s DRU horákmi
Dynamic Flame Burner

                 
                   

     

                    
              

               
            

 
  

  
  

  
  

Šenkvická 14U 
902 01 Pezinok
  0908 386 164



Výkon:

88,0% 

MAESTRO 60/3 ECO WAVE

Letná a zimná atmosféra a pohostinnosť.

Nový trojstranný plynový krb má vysokú výšku skla, ktorý zaisťuje dokonalý pohľad na ten 
najlepší oheň. Krb je k dispozícii tiež s novým jedinečným Summerlighting®. Teraz má krb
funkciu, atmosféru, útulnosť a teplo podľa potreby po celý rok.

Vysoké sklo pre extra pohľad na oheň
• Voliteľné s čirým sklom (s odrazom) alebo s antireflexným sklom bez odrazov
• Režim Summerlighting®: LED diody poskytujú pozoruhodné realistické plamene
• Letný LED režim: atmosférická žiara, minimálne emisie tepla a veľmi nízká spotreba energie

   

 

   

 

Zemný plyn G20 

Propan G31

    

   

1,5 - 8,0 kW 

1,5 - 8,0 kW

Účinnosť



Výkon

1,5 - 8,0 kW

1,5 - 8,0 kW

88,0% 

MAESTRO 60/2 ECO WAVE

 
 

    Prvý krb pre všetky ročné období

            
      

           

            

Popis:

• Vstavaný krb s rohovým presklením a výhľadom na oheň (ľavá alebo pravá verzia)

Maestro 60/2 Eco Wave je hybridný krb, ktorý je voliteľne vybavený funkciou
Summerlighting®. LED diody poskytujú prekvapivo realistické plamene

a krásne žiari s minimálnými emisiami tepla a veľmi nízkou spotrebou energie. 

Vďaka tomu je tento krb tak ideálny pre letné večery, keď chcete krb stále používať.

• Unikátne jednoduché otváranie pomocou systému pre jednoduché otváranie dverí
• Režim Summerlighting®: LED diody poskytujú pozoruhodne realistické plamene
• Letný LED režim: atmosferická žiara, minimálne emisie tepla a veľmi nízka spotreba energie

Zemný plyn G20 

Propan G31

�ÉJOOPTť



Výkon

1,5 - 8,0 kW

1,5 - 8,0 kW

88,0% 

MAESTRO 60 ECO WAVE

 
 
 

 

Užite si krb po celý rok

Tento predný krb je vybaveý Dynamic Flame Burner®. Realistický vzhľad a premyslenie 
umiestnenia polien zaistuje, že oheň je ťažké odlíšiť od skutočného horiaceho dreva. Doplnkové 

sklo Clear View (antireflexné) poskytuje dokonalý zážitok z ohňa.

Popis�

• Predné sklo s minimálnym rámom a širokým pohľadom na oheň
• Voliteľne so zadným panelom z Ceraglass pre ešte väčší zážitok z ohňa
• Režim Summerlighting®: LED diody poskytujú dôveryhodné realistické plamene
• Letný LED režim: atmosférická žiara, minimálne emisie tepla a veľmi nízka spotreba energie

Zemný plyn G20 

Propan G31

�ÉJOOPTť



DYNAMIC FLAME BURNER®

 

  

 

  

 

Dynamic Flame Burner®

 

• Najkrásnejší plynový oheň, ktorý existuje

• Optimálna regulácia emisie tepla pomocou Eco Wave

• Hlavný horák, integrovaný do lôžka horáku, zaisťuje

 šírku a hĺbku v ohni

• Vybavený 2. prepínateľným horákom pre väčší 
objem a výšku plamena

LED žeravé lôžko

LED lôžko

• LED lôžko
• Horákové lôžko s atmosferickým
        žiarením
• Červená žiara LED a červené kamene
•       Vybavený žhavými blokmi
• Je možnosť zapínať oddelene od zadnej steny



THE FIRE FOR ALL SEASONS THE FIRE FOR ALL SEASONS

THE FIRST FIRE FOR ALL SEASONS

THE FIRST FIRE FOR ALL SEASONS THE FIRST FIRE FOR ALL SEASONS

    

SUMMERLIGHTING®

    
         

 
      

    

EASY RELEASE DOOR SYSTEM

    
  

     
       

 

Summerlighting®

KRB PRE VŠETKY ROČNE OBDOBIA

JEDINEČNE FUNKCIE PRE OSVETLENIE NA LETO

Maestro 60 Eco Wave je fascinujúcí krb s jedinečnou funkciou „Summerlighting®“. LED diody, ktoré sú integrované do lôžka

horáku, zaisťuje krásný tvar plameňa a krásnu žiaru, s minimálnými aebo dokonca bez emisii. Vďaka tejto jedinečnej vlastnosti je

Maestro 60 Eco Wave ideálnym riešením pre horúce letné večery. Po západe slnka si môžete krb užiť aj v lete.

•        Zadná stena s atmosferickým ohňom
• Dynamický a realistickejší efekt vďaka 2 farebným LED diodám 
         s rôznou intenzitou
•             Samostatne prepínateľné z lôžka horáku, dodávané zmontované
•        Hladký interiér v čiernej farbe

P r a k t i c k é v ý k l o p n é d v e r e p r e 
jednoduché čistenie a údržbu
     
        

 

• Jemne skrytá tlačítka pre otváranie
• Otočné dvere sa naklopia dopredu 
   a sú zcela vynímateľné



PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY

GLOBAL FIRES

MAKE           FEEL AT HOME

Úplne nová produktová rada kompaktných krbov od najväčšieho výrobcu plynových krbov 
Dru Holandsko. V DRU vytvorili a uvádzajú na trh dostupnú radu plynových krbov. Global 
Fires je predovšetkým vysoká kvalita za atraktívnu cenu. Investícia, ktorá sa zdvojnásobní.
Použitie je univerzálne, i keď vkus zákazníkov je rozdielny. Teraz existuje možnosť 
plynové krby úplne prispôsobiť vlastným nápadom. Global Fires sú vysoko kompaktné a 
zaberajú veľmi málo miesta. Pokiaľ hladáte výhodný plynový krb, vyberte si Global Fires.

CF – plynová krbová vložka pre napojenie do klasického vyvložkovaného komína
BF – plynová krbová vložka pre napojenie do koncentrického (dvojplášťového) komína

Vyrábané presklenia

Voľne stojaceRovnéRohovéTrojstranné
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Classic stone

 
   

 

Black Ceraglass Natural

CF – CLASSIC FLUE

 
 
 
 

 
 

BF – BALANCED FLUE

 

 

 

CF / BF

 
 

 
 

INTERIÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO
Možnosti interiéru vložky stien sú uvedené u každej krbovej vložky 
v technickom popise

  
   

K e r a m i c k é p l á t y 
imitujúce staré tehlové 
steny

Čierny vermikulit o sile 10mm, 
dodávaný v štandarde

Čierna sklenená doska 
odráža plamene, budí
dojem, že krb je hlboký 
s niekolkými horákmi

šamotové pláty so vzorom 
tehly

Hnedé keramické polená Biele keramické polená Biele kamienky Šedé kamienky

    
Dôležité príplatkové príslušenstvo.

V montážnych dvierkach je umiestnená 
celá riadiaca jednotka + pripojenie na plyn.

RCE diaľkové ovládanie čierneMontážne dvierka pre Global Fires
Klasické diaľkové ovládanie s možnosťou diaľkovej 
regulácie výšky ohňa, zapínanie a vypínanie 
spotrebiča, vstavaný termostat, automatický 
alebo manuálny režim.

OTVORENÝ SYSTÉM UZAVRETÝ SYSTÉM

Vzduch pre horenie je privádzaný do 
krbovej vložky z interiéru. 
Doporučujeme vybudovať prisávanie 
vzduchu z exteriéru. Odťah je 
vyvedený do klasického komínu, 
resp. komín musí byť vyvložkovaný. 
Doporučujeme u tohto systému použiť 
klapku prívodu vzduchu.

Vzduch je pre horenie privádzaný 
vonkajším plášťom koncentrického 
komínu. Systém je vyvážený, nie je 
potreba ďalšieho budovania vzduchu pre 
horenie. Systém pracuje nezávisle na 
vzduchu v interiéru. Teraz si môžete v 
kľude vychutnať pohodový oheň, bez 
nutnosti zriadiť si klasický stenový komín.

U každej krbovej vložky je uvedený 
tip odťahu spalín a tip prívodu 
vzduchu pre horenie.

Venujte prosím zvýšenú pozornosť 
voľbe vhodného systému.

Doporučujeme sa poradiť s Vašim 
kominárom.

Komínové dymovody môžu byť 
niekoľkokrát ohnuté, môžete využiť 
niekoľko ohybov 15°, 30° alebo 45°.

 
    

  
     

    
 

V každom inštalačnom manuáli nájdete 
parametre pre Váš komín. Podrobné 
technické parametre a podmienky pre 
návrh aj montáž nájdete pohodlne na 
stránkach technickej podpory 
www.KrbNaPlyn.sk

                     

Pre horenie využívá vzduch z miestnosti P re ho ren ie využ í vá vzduch 
privádzaný koncentrickým komínom

65KRBEX   |



GLOBAL 40 CF RCE
CF

ROVNÝ
plynový krb

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

CF

o

-

SKLO VLOŽKY

o

-

-

o

-

-

-

-

-

šedé -

-

-

Poznámka: 

+

-

o

   

GLOBAL 40 CF RCE je najmenší z rodiny Global Fires. Malý krb s vysokým plameňom a krásnou kresbou plameňov.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika
› Kompaktný plynový krb
› Jednoduché ovládanie
› Jednodchá montáž

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba

      › Vyvložkovaný komín nerezovou vložkou DN100 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

1,6–3,3 kW
1,5–3,1 kW

Účinnosť
81,1 %
C

Cena krbu zahrňuje
               

    
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, keramické polená hnedé.

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 81,1 %
Dôležitý typ komína: klasický
Priemer komína: 100 mm

Váha vložky: 45 kg
Váha vrátane balenia: 68 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v: 380 × 417 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Je možnosť zakúpiť krycí fasádny rám

je možnosť objednať

nie je možnosť objednať

  dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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GLOBAL 55 CF RCE
CF

ROVNÝ
plynový krb

Charakteristika

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

Účinnost

CF

o

-

SKLO VLOŽKY

o

-

o

+

-

+

-

-

-

šedé -

-

-

Poznámka: 

+

-

o

GLOBAL 55 CF RCE je kompaktný malý krb štvorcového formátu s krásnou kresbou plameňov.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

  
 

 

› Kompaktný plynový krb
› Jednoduché ovládanie
› Jednoduchá montáž

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Vyvložkovaný komín nerezovou vložkou DN100 mm

   › Zemný plyn G20:
› Propan G31:

1,9–3,9 kW
1,9–4,0 kW

77,7 %
C

Cena krbu zahrňuje
               

    
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, keramické polená hnedé.

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 77,7 %
Dôležitý typ komína: klasický
Priemer komína: 100 mm

Váha vložky: 43 kg
Váha vrátane balenia: 72 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v: 487 × 346 mm
Ventilátor Power Vent®: nie

  Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Je možné zakúpiť osvetlené mriežky

Je možnosť objednať

Nie je možnosť objednať

Dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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ROVNÝ
plynový krb

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

CF

o

-

SKLO VLOŽKY

o

-

o

+

-

+

-

-

-

šedé -

-

-

Poznámka: 

+

-

o

               GLOBAL 55 XT CF RCE je sympatický malý krb vhodný do pôvodných krbov, kde vyžadujeme zachovanie autentičnosti.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

› Kompaktný plynový krb
› Jednoduché ovládanie
› Jednoduchá montáž
› Vhodné do pôvodných krbov

Dôležitá stavebná pripravenosť

Charakteristika

› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Vyvložkovaný komín nerezovou vložkou DN 100 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

1,7–4,5 kW
1,8–4,4 kW

Účinnosť
74,3 %
D

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, keramické polená hnedé.

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spalovací systém: uzavretý
Účinnosť: 74,3 %
Dôležitý typ komína: klasický
Priemer komína: 100 mm

Váha vložky: 45 kg
Váha vrátane balenia: 68 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v: 487 × 521 mm
Ventilátor Power Vent®: nie 
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Je možné zakúpiť kábel pre Modbus

je možnosť objednať

nie je možnosť objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

     

  

GLOBAL 55 XT BF RCE 
CF
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GLOBAL 70 XT CF RCE
CF

ROVNÝ
plynový krb

Charakteristika

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

CF

o

-

SKLO VLOŽKY

o

-

o

+

-

+

-

-

-

šedé -

-

-

Poznámka: 

+

-

o

GLOBAL 70 XT CF RCE je najobľúbenejší formát plynového krbu s vyústením do klasického komína.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

› Kompaktný plynový krb
 › Jednoduché ovládánie

 › Jednoduchá montáž
› Najobľúbenejšia veľkosť

Dôležitá stavebná pripravenosť
       › Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba

› Vyvložkovaný komín nerezovou vložkou DN100 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,0–4,7 kW
2,9–4,8 kW

Účinnosť
77,4 %
C

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, keramické polená hnedé.

                     

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn nebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 77,4 %
Dôležitý typ komína: klasický
Piemer komína: 100 mm

Váha vložky: 43 kg
Váha vrátane balenia: 72 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v: 487 × 346 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Je možné zakúpiť ocelový fasádny rám

je možnosť objednať

nie je možnosť objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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GLOBAL 60 XT BF RCE
BF

ROVNÝ
plynový krb

Charakteristika

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

BF

+

-

SKLO VLOŽKY

o

-

o

+

-

-

-

-

+

šedé -

-

-

Poznámka: 

+

-

o

GLOBAL 60 XT BF RCE je najmenší z rodiny Global Fires určených do koncentrického komína.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

› Kompaktný plynový krb
› Jednoduché ovládanie
› Jednoduchá montáž
› Možné vyústenie pomocou jedného kolena cez stenu

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,5–6,5 kW
3,3–6,8 kW

Účinnosť
91,9 %

A

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 91,9 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 61 kg
Váha vrátane balenia: 90 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v: 602 × 550 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto typu je treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možnosť objednať

nie je možnosť objednať

dodávané v štandarde

     Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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GLOBAL 70 XT BF RCE
BF

ROVNÝ
plynový krb

Charakteristika

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

BF

o

-

SKLO VLOŽKY

o

-

o

+

-

+

-

+

+

šedé -

-

-

Poznámka: 

+

-

o

GLOBAL 70 XT BF RCE je najobľúbenejší formát plynového krbu s vyústením do koncentrického komína.
    Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

› Kompaktný plynový krb
› Jednoduché ovládanie
› Jednoduchá montáž
› Najobľúbenejšia veľkosť

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

3,1–7,0 kW
3,3–6,3 kW

Účinnosť
88,5 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, keramické polená.

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 88,5 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 70 kg
Váha vrátane balenia: 102 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v: 720 × 600 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

šamot žltý

rib cast – rebrovanie čierne

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

Je možné zakúpiť ocelový fasádny rám

je možnosť objednať

nie je možnosť objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

  KRBEX    | 71



GLOBAL 100 BF-03 RCE
BF

ROVNÝ
plynový krb

Charakteristika

 

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

BF
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-

SKLO VLOŽKY

o

-

o

+

-

-

-

-

+

šedé -

+

-

Poznámka: 

+

-

o

ŠPATNÁ KVALITA OBRÁZKU

GLOBAL 100 BF RCE je designovo čistá a zrozumiteľná plynová krbová vložka pre všetky typy stavieb.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

› Kompaktný plynový krb
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača
 s termostatom
› Jednoduchá montáž
› Možné vyústenie pomocou jedného kolena cez stenu

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

94,0 %
A

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.

 

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)

 Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 94,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 70 kg
Váha vrátane balenia: 102 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v: 1 000 × 420 mm
Ventilátor Power Vent®: nie

  Eco Wave: nie

WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto typu je treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možnosť objednať

nie je možnosť objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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GLOBAL 120 BF RCE
BF

ROVNÝ
plynový krb

Charakteristika

 

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

BF

+

-

SKLO VLOŽKY

o

-

o

+

-

-

-

-

+

šedé -

+

-

Poznámka: 

+

-

o

GLOBAL 120 BF RCE je najširšia plynová krbová vložka od Global Fires s množstvom príslušenstva a designu interiéru.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

› Kompaktný plynový krb
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača
 s termostatom
› Jednoduchá montáž
› Najväčšia z rodiny Global Fires

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnosť
94,0 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 94,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 120 kg
Váha vrátane balenia: 148 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v: 1 200 × 420 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto typu je treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možnosť objednať

nie je možnosť objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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GLOBAL 60 CORNER BF RCE
BF

 

 

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

BF

+

-

SKLO VLOŽKY

o

-

o

+

-

-

-

-

+

šedé -
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Poznámka: 

+

-

o

   
presklenie
– ľavé a pravé

ROHOVÝ
plynový krb

GLOBAL 60 CORNER BF RCE je designovo podarená rohová plynová krbová vložka s veľmi malou obstavovacu hĺbkou.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

› Kompaktný plynový krb
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača
 s termostatom
› Snadná montáž malou hloubkou pouhých 34 cm
› Možné vyústenie pomocou jedného kolena cez stenu
› Ľavé alebo pravé presklenie

Dôležitá stavebná pripravenosť

Charakteristika

       › Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,3–6,0 kW
3,0–6,2 kW

Účinnosť
91,5 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.

 

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 91,5 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 62 kg
    Váha vrátane balenia: 100 kg

   Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 661 × 450 × 243 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

 Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto typu treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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GLOBAL 100 CORNER BF RCE
BF

 

 

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony
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+
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Poznámka: 

+

-

o

ROHOVÝ
plynový krb

   – ľavé a pravé
presklenie

GLOBAL 100 CORNER BF RCE je najpoužívanejšia šírka pre plynové krby všeobecne, prekvapí Vás minimalistický rám.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

› Kompaktný plynový krb
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača
 s termostatom

 › Jednoduchá montáž
› Vyústenie možné len jedným kolenom cez stenu
› Ľavé alebo pravé presklenie

Nutná stavební připravenost

Charakteristika

› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

94,0 %
A

Účinnosť

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 94,0 %
Dôležtý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 100 kg
Váha vrátane balenia: 138 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE

     Rozmery skla š–v: 980 × 420 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

 Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto typu treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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GLOBAL 120 CORNER BF RCE
BF
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+

-

Poznámka: 

+

-

o

ROHOVÝ
plynový krb
– ľavé a pravé
presklenie

GLOBAL 120 CORNER BF RCE je najväčší z rohových krbov Global Fires vyznačujúci sa so super realistickým plameňom.
    Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika
› Kompaktný plynový krb
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača
 s termostatom
› Jednoduchá montáž s malou hĺbkou len 34 cm
› Možné vyústenie pomocou jedného kolena cez stenu
› Ľavé alebo pravé presklenie

Dôležitá stavebná pripravenosť
         › Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba

› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnosť
94,0 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.

 

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 94,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 120 kg
Váha vrátane balenia: 155 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 1 180 × 420 × 264 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto typu treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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GLOBAL 60 TRIPLE BF RCE
BF

plynový krb
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Poznámka: 

+

-

o

TROJSTRANNÝ

             
    

GLOBAL 60 TRIPLE BF RCE je designovo podarená rohová plynová krbová vložka s veľmi malou obstavovacou hĺbkou.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

  

   › Kompaktný plynový krb
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača
 s termostatom
› Jednoduchá montáž s malou hĺbkou len 34 cm
› Možné vyústenie pomocou jedného kolena cez stenu

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,3–6,0 kW
3,0–6,2 kW

Účinnosť
91,5 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 91,5 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 62 kg
Váha vrátane balenia: 100 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 660 × 450 × 243 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto typu je treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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GLOBAL 100 TRIPLE BF RCE
BF

plynový krb

 

 

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

BF

+

-

SKLO VLOŽKY

o

-

o

+

-

-

-

-

+

šedé -

+

-

Poznámka: 

+

-

o

TROJSTRANNÝ

          GLOBAL 100 TRIPLE BF RCE je špičková kompaktná plynová krbová vložka s veľkorysým presklením a krásnym plameňom.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika
› Kompaktný plynový krb

    
 
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača
 s termostatom
› Jednoduchá montáž
› Vyústenie možné jedným kolenom cez stenu
› Ľavé alebo pravé presklenie

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnosť
94,0 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 94,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 100 kg
Váha vrátane balenia: 138 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 1 010 × 420 × 264 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

 Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto typu treba zakúpiť keramické 
polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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GLOBAL 120 TRIPLE BF RCE
BF

plynový krb

Charakteristika

 

 

 

 

 

 

Záruky

 

 

Výkony

  

  

BF

+

-

SKLO VLOŽKY

o

-

o

+

-

-

-

-

+

šedé -

+

-

Poznámka: 

+

-

o

TROJSTRANNÝ

GLOBAL 120 TRIPLE BF RCE je najväčšia z trojstranných krbov Global Fires vyznačujúca sa so super realistickým plameňom.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

› Kompaktný plynový krb
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača
 s termostatom
› Jednoduchá montáž s malou hĺbkou len 40 cm
› Možné vyústenie pomocou jedného kolena cez stenu
› Ľavé alebo pravé presklenie

  Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“, el. prípojka 230V nie je potreba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnosť
94,0 %
A

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.

Hlavné parametre
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe

    Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 94,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 120 kg
Váha vrátane balenia: 155 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 1 210 × 420 × 264 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

biele

čierne sklo

priehladné sklo

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný

čierne sklo Ceraglass

bridlica

tehla

rib cast – rebrovanie čierne

šamot žltý

štandardné sklo v cene

antireflexné CV Glass

K tomuto typu je treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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YOUR LIFE

YOUR FIRE

 

PLYNOVÉ KRBY A KACHLE
JEDNIČKA NA SVETOVOM TRHU

ORTAL je výrobca špičkových plynových krbov. Je jeden z mála spoločností v obore, ich výrobky 
spĺňajú súčasné americké štandardy CSA i európske CE . Ortal je rodinný podnik
s viac ako 30 ročnou tradíciou a zaraďuje sa medzi najväčšieho výrobcu plynových krbov na svete. 
Ortal má teraz zastúpenie v 13 štátoch v Európe a cez 40 zastúpení v USA. ORTAL vyrába nie len
tradičné, ale aj moderné a efektivne krby. Preto je schopný splniť, za veľmi výhodnu cenu, 
požiadavky projektantov, architektov a jednotlivcov. Dvojité presklenie a dva rady horákov 
umožňujú krby umiestniť aj do spoločenských priestorov.

Vďaka odťahovému ventilátoru Crawlspace nie je potreba komín. ORTAL vyberá 
najvyššie štandardy designu, kvalitné materiály, zajsťuje špičkové spracovanie a 
dodanie. Každý krb spĺňa CE a CSA prehlásenie. Krby môžu byť pripojené na zemný 
plyn, ale aj na propan. Moderné technológie vytvára pútavé plamene, ktoré sú 
bezpečné, krásne a úsporné.

          
        

   

ORTAL sa môže pochváliť viac než 70timi modelmi, najväčším výberom moderných 
krbov nie len v USA. Sú k dispozícii v úctyhodných veľkostiach, aby vyhovovalo 
designu a architektonickým potrebám integrujúc teplo do estetiky bývania.

Sme autorizovaný servis pre ORTAL
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Clear 40

Clear 40 RS / LS

Clear 40 TS

Space Creator 75

Tunnel 40

Stand Alone 70

Clear 225 Clear 250 Clear 225 RS / LS Clear 250 RS / LS Clear 225 TS Clear 250 TS Clear 225 Tunnel Clear 250 Tunnel

Stand Alone 110 Stand Alone 150 Stand Alone 40TS Stand Alone 70TS Stand Alone 70TS Hood Small Square

Tunnel 40H70 Tunnel 40H90 Tunnel 60×80 Tunnel 75×65 Tunnel 110 Tunnel 110H Tunnel 130

Tunnel 150 Tunnel 170 Tunnel 200

Space Creator 120 Space Creator 120 Mini Space Creator 120 Medium Space Creator 150 Space Creator 200

Clear 40H70 TS Clear 70 TS Clear 110 TS Clear 130 TS Clear 150 TS Clear 170 TS Clear 200 TS

Clear 40H70 RS / LS Clear 70 RS / LS Clear 110 RS / LS Clear 130 RS / LS Clear 150 RS / LS Clear 170 RS / LS Clear 200 RS / LS

Clear 40H70 Clear 40H90 Clear 70 Clear 60×80 Clear 75×65 Clear 110 Clear 110H

Clear 130 Clear 150 Clear 170 Clear 200

ROVNÉ

ROHOVÉ

STAND ALONE

 
 77

FAN EXHUST systém
         

Teraz nie ste obmedzený umiestneniu krbu, aj keď nemáte komín.
Komínové vedenie môže byť umiestnené do podlahy alebo do steny.

TROJSTRANNÉ

SPACE CREATOR

PRIEHLADOVÉ

NA ZÁKAZKU

MODELOV
                       

ORTAL sa môže pochváliť s viac než 77 modelmi, najväčším výberom 
moderných krbov nie len v USA. Sú k dispozícii v úctyhodných veľkostiach, aby 
vyhovovali architektonickým potrebám integrujúcích teplo do estetiky bývania.

           Ortal vyrába aj krby na zákazku podľa Vašich predstáv do šírky až 6 m.
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Klasické polená

 Štandardné drevoTáborové drevo Náplavové drevo

Krátke a dlhé Breza Ohorené drevo Kempové drevo Ílové drevo

Moderné polená a vetvy

 HD svetlé  HD štandard HD breza

Čierne vetvy Šedé vetvy Biele vetvy

Kamene

Čierne gule
 9 kusov

 Šedé gule
9 kusov

Čierne gule
6 kusov

Veľké šedé Malé šedé Svetlo šedé Veľké biele Malé šedé

Strieborné Ružové Červené Pieskovcové

|   KRBEX



Modré

 

Šedá

Krémová

Corten

Mechová

INTERIÉR
VLOŽKY

Interiér krbu

Granitové

Sklenené kamienky

Žlté Čierne

Biele priehladné

  
  

 

Za príplatok
› rebrovanie jemné
› rebrovanie hrubé
› červená tehla
› červená tehla V
› pieskovcové
› pieskovcové V
› sklenené panely

TRADIČNÉ

Rebrovanie jemné Rebrovanie hrubé

Červená tehla Červená tehla V

Pieskovec Pieskovec V

Sklenené panely

obloženie
Vynikajúce mechanické vlastnosti: 100% prí-
rodné, teplotne odolné, ľahké, nepromokavé, 
ekologické, odolné a jednoducho sa čistí.

Ideálne pre podlahy, obklady, fasády, 
dosky alebo umyvadlá, vynikajúce funkcie.

Rezané na mieru

NOVÉ

 KRBEX   | 83

štandardne je 
dodávaný čierny 
matný interiér



ROVNÉ KRBY ROVNÉ
plynové krby

Varianty

+

+

+

+

+

+

SKLO VLOŽKY

o

+

dvojité sklo +

keramické panely +

+

Poznámka: 

+

-

o

Výkon / KW Komín / mm

Clear 40 3,0–6,9 100/150 428 × 550

Clear 40 H 70 3,0–6,9 100/150 428 × 700

Clear 40 H 90 3,0–6,9 100/150 424 × 900

Clear 75 × 65 4,7–8,5 100/150 778 × 650

Clear 60 x 80 1,6–7,0 100/150 522 × 744

Clear 75 1,6–7,0 100/150 748 × 440

Clear 90 3,0–6,9 130/200 928 × 350

Clear 90 H 3,0–6,9 130/200 928 × 550

Clear 110 6,8–10,8 130/200 1 105 × 350

Clear 110 H 6,8–10,8 130/200 1 100 × 550

Clear 130 6,8–10,8 130/200 1 278 × 350

Clear 130 H 6,8–10,8 130/200 1 278 × 550

Clear 150 3,0–9,5 130/200 1 528 × 350

Clear 150 H 3,0–9,5 130/200 1 528 × 550

Clear 170 3,5–9,1 130/200 1 728 × 350

Clear 170 H 3,5–9,1 130/200 1 728 × 550

Clear 200 4,2–13,0 130/200 1 968 × 350

Clear 200 H 4,2–13,0 130/200 1 968 × 550

Clear 250 4,8–10,4 130/200 2 444 × 400

Clear 250 H 4,8–10,4 130/200 2 444 × 550

Plynové krbové vložky s riadiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátoru.
U krbov ORTAL ide, ako u jedinej spoločnosti, využiť nadbytočné teplo pre rozvod teplého vzduchu do ďalších miestností.

Názov Rozmer skla / mm

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

klasické alebo moderné

KAMENE

9 farbených odtieňov

KAMENE GUĽATÉ
3 farebné varianty

SKLENENÉ KAMIENKY

4 farebné varianty

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierne sklo Ceraglass

STENY INTERIÉRU GRANIT

   keramické panely 4 druhy

štandardné sklo v cene

antireflexné

OSVETLENIE VLOŽKY

osvetlenie interiéru vložky

K tomuto typu je treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Väčšina príslušenstva ORTAL sú za 
príplatok

Cena krbu zahrňuje

 

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.
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ROHOVÉ KRBY

Varianty

+

+

+

+

keramické panely 4 druhy +

+

SKLO VLOŽKY

o

+

dvojité sklo +

keramické panely +

+

Poznámka: 

+

-

o

Výkon / KW Komín / mm

Clear 40 RS/LS 3,0–6,9 100/150 458 × 550 × 306

Clear 40 H 70 RS/LS 3,0–6,9 100/150 458 × 700 × 346

Clear 40 H 90 RS/LS 3,0–6,9 100/150 468 × 900 × 234

Clear 75 RS/LS 1,6–7,0 100/150 748 × 480 × 411

Clear 75 H RS/LS 1,6–7,0 100/150 688 × 605 × 900

Clear 110 RS/LS 6,8–10,8 130/200 1 138 × 400 × 413

Clear 110 H RS/LS 6,8–10,8 130/200 1 138 × 550 × 413

Clear 130 RS/LS 6,8–10,8 130/200 1 308 × 400 × 413

Clear 130 H RS/LS 6,8–10,8 130/200 1 343 × 550 × 413

Clear 150 RS/LS 3,0–9,5 130/200 1 558 × 400 × 413

Clear 150 H RS/LS 3,0–9,5 130/200 1 558 × 550 × 377

Clear 170 RS/LS 3,5–9,1 130/200 1 793 × 350 × 413

Clear 170 H RS/LS 3,5–9,1 130/200 1 793 × 550 × 413

Clear 200 RS/LS 4,2–13,0 130/200 1 998 × 400 × 413

Clear 200 H RS/LS 4,2–13,0 130/200 1 998 × 550 × 413

Clear 250 RS/LS 4,8–10,4 130/200 2 498 × 400 × 377

Clear 250 H RS/LS 4,8–10,4 130/200 2 533 × 550 × 413

   
RS – pravé presklenie
LS – ľavé presklenie

ROHOVÉ
plynové krby

Plynové krbové vložky s riadiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátoru.
U krbov ORTAL ide, ako u jedinej spoločnosti, využiť nadbytočné teplo pre rozvod teplého vzduchu do ďalších miestností.

Názov Rozmer skla / mm

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

klasické alebo moderné

KAMENE

9 farebných odtieňov

KAMENE GUĽATÉ

3 farebné varianty

SKLENENÉ KAMÍNKY

4 farebné varianty

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierne sklo Ceraglass

STENY INTERIÉRU GRANIT

štandardné sklo v cene

antireflexné

OSVETLENIE VLOŽKY

osvetlenie interiéru vložky

K tomuto typu je treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Väčšina príslušenstva ORTAL sú za 
príplatok

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.
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plynové krby

Varianty

+

+

+

+

keramické panely 4 druhy +

+

SKLO VLOŽKY

o

+

dvojité sklo +

keramické panely +

+

Poznámka: 

+

-

o

Výkon / KW Komín / mm

Clear 40 TS 3,0–6,9 100/150 458 × 550 × 306

Clear 40 H 70 TS 3,0–6,9 100/150 458 × 700 × 346

Clear 40 H 90 TS 3,0–6,9 100/150 468 × 900 × 234

Clear 75 TS 1,6–7,0 100/150 748 × 480 × 411

Clear 75 H TS 1,6–7,0 100/150 756 × 605 × 514

Clear 90 TS 3,0–6,9 130/200 1 012 × 400 × 375

Clear 110 TS 6,8–10,8 130/200 1 138 × 400 × 413

Clear 110 H TS 6,8–10,8 130/200 1 138 × 550 × 413

Clear 130 TS 6,8–10,8 130/200 1 308 × 400 × 413

Clear 130 H TS 6,8–10,8 130/200 1 343 × 550 × 413

Clear 150 TS 3,0–9,5 130/200 1 558 × 400 × 413

Clear 150 H TS 3,0–9,5 130/200 1 558 × 550 × 377

Clear 170 TS 3,5–9,1 130/200 1 793 × 350 × 413

Clear 170 H TS 3,5–9,1 130/200 1 793 × 550 × 413

Clear 200 TS 4,2–13,0 130/200 1 998 × 400 × 413

Clear 200 H TS 4,2–13,0 130/200 1 998 × 550 × 413

Clear 250 TS 4,8–10,4 130/200 2 498 × 400 × 377

Clear 250 H TS 4,8–10,4 130/200 2 533 × 550 × 413

TROJSTRANNÉ KRBY TROJSTRANNÉ

Plynové krbové vložky s riadiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátoru.
U krbov ORTAL ide, ako u jedinej spoločnosti, využiť nadbytočné teplo pre rozvod teplého vzduchu do ďalších miestností.

Názov Rozmer skla / mm

 

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

klasické alebo moderné

KAMENE

9 farebných odtieňov

KAMENE GUĽATÉ

3 farebné varianty

SKLENENÉ KAMIENKY

4 farebné varianty

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierne sklo Ceraglass

STENY INTERIÉRU GRANIT

štandardné sklo v cene

antireflexné

OSVETLENIE VLOŽKY

osvetlenie interiéru vložky

K tomuto typu je treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Väčšina príslušenstva ORTAL je za 
príplatok
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Varianty

+

+

+

+

keramické panely 4 druhy +

+

SKLO VLOŽKY

o

+

dvojité sklo +

keramické panely +

+

Poznámka: 

+

-

o

plynové krby

Výkon / KW Komín / mm

Space Creator 75 5,5 130/200 759 × 424 × 488

Space Creator 120 7,5 130/200 1 255 × 424 × 492

Space Creator 150 9,1 130/200 1 556 × 424 × 492

Space Creator 200 10,4 130/200 1 996 × 424 × 518

TROJSTRANNÉ „U“ KRBY TROJSTRANNÉ

s presklením „U“

Plynové krbové vložky s riadiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátoru.
U krbov ORTAL ide, ako u jedinej spoločnosti, využiť nadbytočné teplo pre rozvod teplého vzduchu do ďalších miestností.

Názov Rozmer skla / mm

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

klasické alebo moderné

KAMENE

9 farebných odtieňov

KAMENE GUĽATÉ

3 farebné varianty

SKLENENÉ KAMIENKY

4 farebné varianty

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierne sklo Ceraglass

STENY INTERIÉRU GRANIT

štandardné sklo v cene

antireflexné

OSVETLENIE VLOŽKY

osvetlenie interiéru vložky

K tomuto typu je treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Väčšina príslušenstva ORTAL sú za 
príplatok

KRBEX    | 87



Varianty

+

+

+

+

keramické panely 4 druhy +

+

SKLO VLOŽKY

o

+

dvojité sklo +

keramické panely +

+

Poznámka: 

+

-

o

plynové krby

Výkon / KW Komín / mm

Clear 40 Tunnel 3,0–6,9 100/150 428 × 550

Clear 40 H 70 Tunnel 3,0–6,9 100/150 428 × 700

Clear 40 H 90 Tunnel 3,0–6,9 100/150 424 × 900

Clear 75 × 65 Tunnel 4,7–8,5 100/150 778 × 650

Clear 60 x 80 Tunnel 1,6–7,0 100/150 522 × 744

Clear 110 Tunnel 6,8–10,8 130/200 1 105 × 350

Clear 110 H Tunnel 6,8–10,8 130/200 1 100 × 550

Clear 130 Tunnel 6,8–10,8 130/200 1 278 × 350

Clear 130 H Tunnel 6,8–10,8 130/200 1 278 × 550

Clear 150 Tunnel 3,0–9,5 130/200 1 528 × 350

Clear 150 H Tunnel 3,0–9,5 130/200 1 528 × 550

Clear 170 Tunnel 3,5–9,1 130/200 1 728 × 350

Clear 170 H Tunnel 3,5–9,1 130/200 1 728 × 550

Clear 200 Tunnel 4,2–13,0 130/200 1 968 × 350

Clear 200 H Tunnel 4,2–13,0 130/200 1 968 × 550

Clear 250 Tunnel 4,8–10,4 130/200 2 444 × 400

Clear 250 H Tunnel 4,8–10,4 130/200 2 444 × 550

PRIEHLADOVÉ KRBY PRIEHLADOVÉ

Plynové krbové vložky s riadiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátoru.
U krbov ORTAL ide, ako u jedinej spoločnosti, využiť nadbytočné teplo pre rozvod teplého vzduchu do ďalších miestností.

Názov Rozmer skla / mm

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukciu na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.

 

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

klasické alebo moderné

KAMENE

9 farebných odtieňov

KAMENY GUĽATÉ

3 farebné varianty

SKLENENÉ KAMIENKY

4 farebné varianty

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierne sklo Ceraglass

STENY INTERIÉRU GRANIT

štandardné sklo v cene

antireflexné

OSVETLENIE VLOŽKY

osvetlenie interiéru vložky

K tomuto typu je treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Väčšina príslušenstva ORTAL sú za 
príplatok
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Cena krbu zahrnuje

Krbová vložka, dálkové ovládání, redukce na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE, komí-

nový restriktor.

Varianty

+

+

+

+

keramické panely 4 druhy +

+

SKLO VLOŽKY

o

+

dvojité sklo +

keramické panely +

+

Poznámka: 

+

-

o

plynové krby

Stand Alone

Výkon / KW Komín / mm

Stand Alone 75 5,6 100/150 745 × 433

Stand Alone 110 7,8 100/150 1 106 × 344

Stand Alone 150 9,1 100/150 1 526 × 345

Oval 4,7 100/150 778 × 210

Oval Wall 4,2 100/150 660 × 210

Oval 60 × 80 4,2 130/200 660 × 210

Oval Oval Wall

ZÁVESNÉ KRBY ZÁVESNÉ

Plynové krbové vložky s riadiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátoru.

Názov Rozmer skla / mm

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

klasické alebo moderné

KAMENE

9 farebných odtieňov

KAMENE GUĽATÉ

3 farebné varianty

SKLENENÉ KAMIENKY

4 farebné varianty

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierne sklo Ceraglass

STENY INTERIÉRU GRANIT

štandardné sklo v cene

antireflexné

OSVETLENIE VLOŽKY

osvetlenie interiéru vložky

K tomuto typu je treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Väčšina príslušenstva ORTAL sú za 
príplatok
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Varianty
POLENA

+

+

+

+

keramické panely 4 druhy +

+

SKLO VLOŽKY

o

+

dvojité sklo +

keramické panely +

+

Poznámka: 

+

-

o

Stand Alone
Island

Stand Alone Courve

Výkon / KW Komín / mm

Island 130 7,8 130/200 1 340 × 500 × 488

Island 130 Decorative 7,8 130/200 1 340 × 500 × 488

SA Courved Tunnel 5 130/200 Ø 850

SA Courved Curve 5 130/200 Ø 850

Oval Wall

VOĽNE STOJACE KRBY VOĽNE STOJACE
plynové krby

Plynové krbové vložky s riadiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátoru.

Názov Rozmer skla / mm

Príslušenstvo vložky

klasické alebo moderné

KAMENE

9 farebných odtieňov

KAMENE GUĽATÉ

3 farebné varianty

SKLENENÉ KAMIENKY

4 farebné varianty

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierne sklo Ceraglass

STENY INTERIÉRU GRANIT

štandardné sklo v cene

antireflexné

OSVETLENIE VLOŽKY

osvetlenie interiéru vložky

K tomuto typu je treba zakúpiť 
keramické polená alebo kamienky

je možné objednať

nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Väčšina príslušenstva ORTAL sú za 
príplatok

Cena krbu zahrňuje
Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor.
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INDOOR / OUTDOORS CLEAR KIT
INTERIÉR / EXTERIÉR

INDOOR / OUTDOORS 
CLEAR KIT

 

   
 

110 cm, 130 cm, 150 cm, 170 cm a 200 cm.

 

Systémový rám pre vsadenie priehladovej plynovej krbovej vložky do obvodovej steny medzi interiér a exteriér.

                      

J e d i n e čn ý s y s t ém p r e v s a den i e 
plynového krbu medzi interiér a exteriér. 
Ucelený montážny bezpečnostný systém 
sa skladá z rámu pre krbovú vložku, ktorú 
zamurujeme už do nosnej steny.

Následne vsadíme krbovú vložku a zabez- 
pečíme proti vlhkosti a tepelným stratám 
montážnym rámom. KIT je samostatne 
nepredajný.

Určené len pre krbové vložky šírky

Tento KIT je treba prikúpiť ku krbovej vložke.
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MODULAR

 
Modular L

MODULÁRNY SYSTÉM PRE PLYNOVÉ KRBY
Modulárny systém umožňuje tvoriť ľubovolnú dĺžku a tvar plynového krbu.
Každá jednotka je samostatná plynová krbová vložka s vlastním prívodom plynu, riadiacou jednotkou a komínom.

ŽIADNE TVAROVÉ 
OBMEDZENIE

    
    
    
    
    

› Dĺžka krbu bez obmedzenia
› Rohové vnútorné viacstranné krby
› Rohové vonkajšie viacstranné krby

› Vonkajšie rohy plynových krbov
› Vnútorné rohy plynových krbov

|  KRBEX



 
 

 
      

           
          

          
 

Element4 sú navrhnuté a vyrobené kompletne v Holandsku. To sa odráža v kvalitnú 
povrchovú úpravu, štylovému designu a praktickému využitiu krbu. Krby sú vybavené 
najmodernejšími technológiami podľa potreby a dokonale sa hodia do elegantného a 
moderného interiéru.

Element4 vyrába plynové krby výhradne pre koncentrické komíny. Od rovného presklenia, 
rohového až po priehladové. Element4 vyniká jednoduchou a bezpečnou obsluhou vďaka 
riadiacím jednotkám Mertik a nezvyčajne veľkým presklením.

U rovných krbov sa môžete tešiť na dĺžku až 240 cm vrátane priehladovej varianty pre typ 
MODORE 240. U priehladových na krásne rozmery š. 70 × v. 160 cm u typu SKY T. U 
Element4 najdete to, čo ostatní výrobcovia neponúkajú a to je vysoké presklenie napr. typ 
MODORE 100H disponuje výškou skla 75 cm a šírkou 95 cm, je to teda u šírky 1 meter o 20 
cm vyššie sklo, než u konkurencie. Inštalačná hĺbka krbov Element4 začína na 25 cm, čo 
iste oceníte v miestach, kde sa šetrí každý milimeter.

            
          

             
  

Element4 založili v roku 2006 Benno de Groot a Jan Kempers so zámerom stať sa jedným
z najprogresivnejších výrobcov plynových krbov na svete. Dnes Element4 navrhuje a vyrába 
širokú škálu vysoko kvalitných plynových krbov, ktoré sú štýlové, jednoducho použiteľné 
a zlepšujú interiér každého domu.

Element4 usiluje o dokonalosť na všetkých frontoch. Sleduje najnovší vývoj, kladie dôraz na 
jednoduché používanie a exceluje v designu svojich produktov. Element4 je omnoho viac 
než zdroj tepla – je to návrhárský kus, ktorý má charakter a vylepšuje akýkoľvek interiér.

Celosvetová predajná sieť
Element4 se predáva v Holandsku a Belgicku prostrednictvom cennej predajnej sieti. Okrem toho 
získal silné postavenie na globálnom trhu. Element4 sa predáva vo viac než 20tich štátoch
s predajcami prvej triedy, teda hlavnými dovozcami. Všetci títo dealeri sú vyberaní s veľkou 
starostlivosťou a slúží ako garancia pre odborné poradenstvo a optimálny servis.
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Príslušenstvo

,KERAMICKÉ POLENÁ

Hnedé keramické polená   Biele keramické polená Biele kamienky Šedé kamienky  Carrara okruhliaky

Typy horákov sú vždy uvedené na krbe podľa Vášho výberu typu. Tieto horáky sa navzájom značne líšia, ale súčasne majú 
jednu dôležitú vlastnosť – vykúzlia krásný realistický plameň.

 
SB - SINGLE BURNER DB - DOUBLE BURNER

 
QB - QUAD BURNER
samostatne ovládateľnésamostatne ovládateľné

samostatne ovládateľné
MB - MULTI BURNER RFB - REAL FLAME BURNER

 samostatne ovládateľné

5 TYPOV 
HORÁKOV

Vyberte si krb podľa typu 
horáku a vytvorte si doma 
kúzelnú atmosféru podľa 
Vašich predstáv

ANTIREFLEXNÉ SKLO 
AR Glass

Všetky krby Element4 sú
na prianie vybavené antireflexným
sklom, ktorý eliminuje odraz 
v skle a budí dojem otvoreného
ohniska. Vždy používajte 
originálny čistič skiel !

  
  

Roof tile - rustikálna tehla Cast iron - oceľové lamelyAntracit - matný antracit Black glass -
čierne sklenené panely

Kontrolné dvierka pre 
riadaicu jednotku

Diaľkové ovládanie 
v štandarde

VYBAVENIE VNÚTORNÝCH STIEN KRBOV



 

ProControl

 

PRÍSLUŠENSTVO

ODŤAHOVÝ VENTILÁTOR
Chcete nainštalovať plynový krb tam, kde nie je možné použiť klasický komín?

Nevadí, použite odťahový ventilátor. Pomocou ventilátoru môžete vybudovať vývod spalín až 36 
metrov od krbu / informujte sa u predajcu o možnej dĺžke pre jednotlivé krby. Komín môžete ťahať 
v podlahe, v stenách, v stropoch. Systém pracuje zcela automaticky. Reguluje prívod vzduchu a 
otáčky ventilátora, vďaka tejto automatickej funkcie pracuje krb hospodárne a efektivne. Meter od 
krbovej vložky sa vetví odťah na dve samostatné vedenia. Na odvod spalín, kde použijte vždy 
izolovaný jednoplášťový komín o priemere 100 mm. A na druhé potrubie, ktorým privádza len 
vzduch pre horenie. Tieto dve vedenia môžete umiestniť podľa potreby. Odťahové ventilátory sú 
umiestnené vždy v interiéry /technickej miestnosti, podkroví atď. /. Odťahové ventilátory nie sú 
určené pre umiestnenie v exteriéry. Od ventilátora vytvoríte vyústenie cez strechu, alebo cez 
stenu už len dodatočne izolovaným potrubím.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM DOMOTICA

Chcete prevádzkovať plynový krb Element4 so zabudovaným 
systémom automatického riadenia domu? Je to možné. Môžete použiť 
náš systém.

Systém môže:
   

    
  

› Zapnúť a vypnúť krb
› Zvyšovať a znižovať výkon 
› Ovládať druhý horák

Inštalácia je jednoduchá:
  

            
 

› vypnite krb Element4
› Vezmite kábel a pripojte ho do krbu a do Vášho riadiacého systému 
› Zbytok zariadí systém automaticky

POROVNANIE SYSTÉMU RIADENIA

Chcete ovládať svoj plynový krb z inteligentného telefonu alebo
tabletu? Je to možné s ProControl systémom. ProControl je 
ideálnou voľbou pre diaľkové ovládanie krbu bez použitia systému 
domácej automatizácie. Vše, čo potrebujete, je Element4 Wi-Fi 
box. Zbytok je už súčasťou Vášho krbu 
a v uživateľskej aplikácii ProControl, ktorou môžete nainštalovať 
na svoj smartphone alebo tablet. Nemôže to byť už jednoduchšie!

Domotica

Chcete svoj plynový krb Element4 ovládať 
zabudovaným systémom domácej automatizácie? Je 
to možné! Pomocou domácej automatizácie môžete 
zapnúť a vypnúť plynový krb, ovládať výšku plameňa, 
teda výkon a ovládať dvojitý horák. Inštalácia je 
jednoduchá: pripojte kábel domácej automatizácie 
Element4 k prijímaču Vášho plynového krbu a pripojte 
ho k domácemu automatizačnému systému.

PRÍKLADY VYÚSTENIA 
PLYNOVÝCH KRBOV 
ELEMENT4

  
   

- Cez strechu
- Cez stenu
- Do pôvodného komína
alebo pomocou odťahového ventilátoru



o

ROVNÉ
plynové krbyCUPIDO 50

o

+

-

o

+

-

-

o

o

o
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o
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Charakteristika

    
 

 
  

CUPIDO 50 je plynový krb s nádhernou kresbou plameňov a možným pripojením systému ProControl. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

     
  
  
   

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača
 s termostatom
› Jednoduchá montáž
› Doporučujeme riadenie ProControl

  
   

    
       

    

  
    
     
        

 
     

  
    
     
        

     

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je 
možné použiť adaptér
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

   
Výkon
› Zemný plyn G20:
› Propan G31:

2,1–6,1 kW 
1,8–5,3 kW

 

   Typ horáku: Single Burner

Cena krbu zahrňuje:
              
           

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

 
  

 
     

  
  

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko) 
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 100/150 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 48 kg
Váha vrátane balenia: 75 kg
Rozmery skla š–v: 456 × 475 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:
štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé

biele

KAMIENKY

Okruhliahky Carrara biele

Biele kamienky

Šedé kamienky

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

  

-  nie je možné objednať
je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

 
 

 

Účinnosť 
83 %
 B



2,9–7,9 kW

2,0–5,9 kW

o

ROVNÉ
plynové krbyCUPIDO 70

o

+

-

o

+

o

o

o

-

-
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o   

           
       

CUPIDO 70 je plynový krb s nádhernou kresbou plameňov a možným pripojením systému ProControl. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

    

 
 

  

    

  
  
   

Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 

ovládača s termostatom
› Jednoduchá montáž
› Doporučujeme riadenie ProControl

  
   

    
       

    

  
    
     
        

      

  
    
    
        

      

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

    
  

Účinnosť 
�� �
 #

    
  

5ZQ IPS�LPW� 4JOHMF #VSOFS

Výkon
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Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko) 
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 100/150 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
dôležité príslušenstvo

  
   

     
    

    

Váha vložky: 53 kg
Váha vrátane balenia: 80 kg 
Rozmery skla š–v: 616 × 666 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Cena krbu zahrňuje:
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

KAMIENKY

  

 

Šedé kamienky

Biele kamienky

Okruhliaky Carrara biele

hnedé

biele

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

   Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

  

� nie je možné objednať
je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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ROVNÉ
plynové krby

MODORE 70

o
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-

o
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o

o
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Charakteristika

     
  
  
   

     

  
  
   

› Jednoduché ovládanie pomocou 
diaľkového ovládača s termostatom
› Jednoduchá montáž
› Doporučujeme riadenie ProControl

  

   

     

       

 

    

Účinnosť 
84 %
 B

             

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“

› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba

› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť 
adaptér

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

   
 

      
  

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,4–7,3 kW 
2,3–6,8 kW

Typ horákov: Single Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky aebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 84 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 53 kg
Váha vrátane balenia: 80 kg
Rozmery skla š–v: 675 × 420 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:
štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
-      nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

MODORE 70 je plynový krb so skoro štvorcovým presklením, s tenkým rámčekom a vysokými plameňmi. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.
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Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača
 s termostatom
› Modore 70 s vysokým sklom
› Doporučujeme riadenie ProControl
› AR antireflexné sklo v štandarde

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

7¹LPOZ
› ;FNO¹ QMZO (��� 

Ř 1SPQBO (���

Účinnosť 
89 %
 A

5ZQ IPS�LPW� %PVCMF #VSOFS

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horákov / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 53 kg
Váha vrátane balenia: 80 kg
Rozmery skla š–v: 716 × 651 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:
štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

Hnedé

Biele

je možné objednať
�    

 

   nie je možné objednať
dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

MODORE 70 H je plynový krb so skoro štvorcovým presklením, s tenkým rámčekom a vysokými plameňmi. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.
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         MODORE 100 je plynový krb so skoro štvorcovým presklením, s tenkým rámčekom a vysokými plameňmi. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

    
 

  
  

     
  

   
   

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača s termostatom
› Doporučujeme riadenie ProControl
› Najpredávanejšia šírka krbu

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

3,2–9,7 kW 
2,2–6,5 kW

Účinnosť 
83 %
 B

Typ horáku: Single Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu 
jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa 
ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 70 kg
Váha vrátane balenia: 98 kg
Rozmery skla š–v: 930 × 420 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:
štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

KAMIENKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick- tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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MODORE 140 je fantastický široký krb s jedinečným lineárnym horákom Quad, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového   

  ovládača s termostatom
› Doporučujeme riadenie ProControl
› Quad Burner - 5 lineárnych horákov

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,2–12,9 kW 
2,2–13,3 kW

Účinnosť 
90 %
 A

Typ horákov: Quad Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horákov / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 105 kg
Váha vrátane balenia: 135 kg 
Rozmery skla š–v: 1401 × 418 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamienky

Šedé kamienky

  

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

  

KAMIENKY

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok



o

o

ROVNÉ
plynové krby

MODORE 185

o

+

o

+

o

o

o

-

-

 

 

-

 -

+  

 

o   

MODORE 185 je fantastický široký krb s jedinečným trojitým lineárnym horákom Multi, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 

ovládača s termostatom
› Doporučujeme riadenie ProControl
› Multi Burner - 3 lineárne horáky

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
  použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

3,2–16,1 kW 
2,7–13,7 kW

Účinnosť 
90 %
 A

Typ horákov: Multi Burner

Cena krbu zahrňuje:
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

 
  

 
     

  
  

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Piemerr komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko) 
Umiestne: k obstavaniu
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90 %

Váha vložky: 175 kg
Váha vrátane balenia: 210 kg 
Rozmery skla š–v: 1816 × 426 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:
štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

  

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

KAMIENKY

Štandardné sklo v cene

  Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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NAJŠIRŠIA ROVNÁ PLYNOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU

MODORE 240 H je fantastický najširší a najväčší krb s jedinečným trojitým lineárnym horákom Multi, ktorý vytvára vysoké a široké 
plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 

ovládača s termostatom
› Doporučujeme riadenie ProControl
› Multi Burner - 3 lineárne horáky
› Najširší plynový krb z produkcie Element4
› Hĺbka krbu len 39,8 cm

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napojenie jednotky: batérie 1,5V AA / je 
možné použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20: 
› Propan G31:

3,5–17,6 kW 
6,3–19,0 kW

Účinnosť 
89 %
 A

Typ horáku: Multi Burner

  
            

         
   

 
  

 
     

  
  

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko) 
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

    
  

     
  

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 225 kg
Váha vrátane balenia: 265 kg 
Rozmery skla š–v: 2400 × 375 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:
štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

  STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
�  nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horákov / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.
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MODORE 240 H je fantastický najširší a najväčší krb s jedinečným trojitým lineárnym horákom Multi, ktorý vytvára vysoké a široké 
plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 

ovládača s termostatom
› Vyústenie umiestnené v ľavej časti krbovej vložky !
› Multi Burner - 3 lineárne horáky
› Najširší plynový krb z produkcie Element4 
› Hĺbka krbu len 43,6 cm

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použít adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20: 
› Propan G31:

3,5–17,6 kW 
6,3–19,0 kW

Účinnosť 
89 %
 A

Typ horáku: Multi Burner

  
             

            

  
              

               

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

  
   

     
    

    

Váha vložky: 220 kg

Váha vrátane balenia: 265 kg Rozmery 

skla š–v: 2381 × 574 mm Diaľkové 

ovládanie: áno, štandard RCE ProControl 

systém: áno, za príplatok

Záruky:
   

    
štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY
           Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely �

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

NAJŠIRŠIA ROVNÁ PLYNOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU
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SKY je fantastický najvyšší krb z produkcie Element4 s jedinečným lineárnym horákom Double, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

       

NAJVYŠŠIA ROVNÁ PLYNOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU

    

 
    

    
    

Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 

  ovládače s termostatom
› Double Burner - 2 plnohodnotné lineárne horáky 
› Najvyšší plynový krb z produkcie Element4
› Hĺbka krbu len 41,7 cm

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné  
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,7–10,8 kW 
2,6–10,3 kW

Účinnosť 
86 %
 B

Typ horáku: Double Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre:
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 86 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 130 kg
Váha vrátane balenia: 180 kg 
Pozor výška balenia: 2100 mm !
Nie je možné naložiť do klasickej 
dodávky typu Jumper, využite našu 
dopravu priamo až na Vašu stavbu.

Rozmery skla š–v: 724 × 1600 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:
štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť 
za príplatok
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LED podsvietenie keramických polien 

                
           

   

SUMMUM 70 F je úchvatný plynový krb s lineárnym horákom Real Flame 3D, ktorý vytvára vysoké a široké plamene, ktoré 
sú podsvietené LED světlem pro bohatší vizuální efekt. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým 
řízením provozu s moderní řídící jednotkou.

    

 
   
     

Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 

   ovládača s termostatom
› Real Flame Burner - 3D horák
› LED osvetlenie horáku pre podporu vizuálu

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

   
 

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,6–7,6 kW 
2,0–5,9 kW

Účinnosť 
88 %
 A

Typ horáku: Real Flame Burner

Cena krbu zahrňuje:
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 88 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 56 kg
Váha vrátane balenia: 95 kg
Rozmery skla š–v: 675 × 420 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok



33

B
IJLA

G
E I

Afbeelding  I-2: Lijntekening Sum
m

um
 100 front

o

-

ROVNÉ
plynové krby

o

+

o

+

o

-

 

 

SUMMUM 100 F

-

-

-

 

-

-

+  

 

o   

-&% QPETWJFUFOJF IPS�LV QSF ĝQJÉLPW¹ WJ[V�MOZ FGFLU

LED podsvietenie keramických polien

SUMMUM 100 F je úchvatný plynový krb s lineárnym horákom Real Flame 3D, ktorý vytvára vysoké a široké plamene, ktoré sú 
podsvietené LED svetlom pre bohatší vizuálny efekt. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením 
prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

    

   
   
     

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového

 ovládača s termostatom
› Real Flame Burner - 3D horák
› LED osvetlenie horáku pre podporu vizuálu

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použít’ adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,7–10,9 kW 
2,9–11,5 kW

Účinnosť 
89 %
 A

Typ horáku: Real Flame Burner

Cena krbu zahrnuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

 
  

 
     

  
  

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko) 
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 105 kg
Váha vrátane balenia: 145 kg 
Rozmery skla š–v: 1000 × 570 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

  

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

KAMIENKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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Záruky: 
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o   

ROHOVÝ plynový 
krb presklenie 
pravé alebo ľavé

BIDORE 70 je klasický rohový plynový krb, ktorý vytvára vysoké a široké plamene vďaka single horáku. Plynová krbová 
vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

    
 

    

  

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača s termostatom

› Rohové presklenie ľavé alebo pravé

› Single Burner - lineárny horák

  
   

    
       

    

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20: 
› Propan G31:

2,6–7,6 kW 
2,3–6,8 kW

Účinnosť 
84 %
 B

Typ horáku: Single Burner

  
            

          
   

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 84 %

    
  

      
 

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 53 kg
Váha vrátane balenia: 85 kg
Rozmery skla š–v–h: 703 × 420 x 234 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

 Šedé kamene

Hnedé

Biele

  

  

 

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

KAMIENKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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ROHOVÝ plynový 
krb presklenie 
pravé alebo ľavé

BIDORE 100 je klasický rohový plynový krb, ktorý vytvára vysoké a široké plamene vďaka Single horáku. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača s termostatom

› Rohové presklenie ľavé alebo pravé

› Single Burner - lineárny horák

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická přípojka 230V: není potřeba
› Napájení jednotky: baterie 1,5V AA / lze použít 
adaptér › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

   
 

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

3,2–9,7 kW 
2,2–6,5 kW

Účinnosť 
83 %
 B

Typ horáku: Single Burner

Cena krbu zahrňuje:
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 100 kg
Váha vrátane balenia: 145 kg
Rozmery skla š–v–h: 930 × 420 x 235 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky�

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

  

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

 LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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ROHOVÝ plynový 
krb presklenie 
pravé alebo ľavé

BIDORE 140 je klasický rohový plynový krb, ktorý vytvára vysoké a široké plamene vďaka Quad horáku. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača s termostatom

› Rohové presklenie ľavé alebo pravé

› Quad Burner - 5 lineárnych horákov

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť AC adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20: 
› Propan G31:

Typ horáku: Quad Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukce na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 105 kg
Váha vrátane balenia 150 kg
Rozmery skla š–v–h: 1383 × 420 x 234 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

  

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

 

KAMIENKY

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

2,2–12,9 kW 
2,2–13,3 kW

Účinnosť 
90 %
 A



A A

D D

DRAWN

Bidore 240H

E4-23

o

BIDORE 240 H

o

+

o

-

o

o

o

-

-

 

 
 

 

 

-

-

o

+  

 

o   

ROHOVÝ plynový 
krb presklenie 
pravé alebo ľavé

      

                
       

BIDORE 240 H je najväčší rohový plynový krb z produkcie Element4, ktorý vytvára vysoké a široké plamene vďaka 
Multi horáku. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača s termostatom

› Rohové presklenie ľavé alebo pravé
› Dymovod umiestnený na ľavej strane vložky

› Multi Burner - 3 lineárne horáky

NAJŠIRŠIA ROHOVÁ PLYNOVÁ VLOŽKA NA SLOVNESKOM TRHU

  
   

     
       

 

    

     

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

› Komín je umiestnený mimo os krbu

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

3,5–17,6 kW 
6,3–19,0 kW

Účinnosť 
89 %
 A

Typ horáku: Multi Burner

Cena krbu zahrňuje:
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 220 kg
Váha vrátane balenia: 265 kg
Rozmery skla š–v–h: 2381 × 574 x 330 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky�
štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok 
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SUMMUM 70 C  
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o   

LED podsvietenie horákov pre špičkový vizuálny efekt

ROHOVÝ plynový 
krb presklenie 
pravé alebo ľavé

LED podsvietenie keramických polien

               
       

SUMMUM 70 C je úchvatný plynový krb s horákom Real Flame 3D, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

    
 

   

   
     

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača s termostatem

› Presklenie ľavé alebo pravé

› Real Flame Burner - 3D horák
› LED osvetlenie horáku pre podporu vizuálu

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,6–7,6 kW 
2,0–5,9 kW

Účinnosť 
88 %
 A

Typ horáku: Real Flame Burner

Cena krbu zahrňuje:
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku/ kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 88 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 56 kg
Váha vrátane balenia: 85 kg
Rozmery skla š–v–h: 703 × 420 x 234 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Bíele kamene

Šedé kamene

  STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

 Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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SUMMUM 100 C  
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o   

LED podsvietenie horákov pre špičkový vizuálny efekt

ROHOVÝ plynový 
krb presklenie
pravé alebo ľavé

LED podsvietenie keramických polien

             
     

  

SUMMUM 100 C je úchvatný plynový krb s horákom Real Flame 3D, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
            Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

    
 

   

   
     

    
  

    

      
      

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača s termostatom

› Presklenie ľavé alebo pravé

› Real Flame Burner - 3D horák
› LED osvetlenie horáku pre podporu vizuálu

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je 
možné použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,7–10,9 kW 
2,9–11,5 kW

Účinnosť 
89 %
 A

Typ horáku: Real Flame Burner

Cena krbu zahrňuje:
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu 
jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa 
ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 105 kg
Váha vrátane balenia: 145 kg
Rozmery skla š–v–h: 991 × 575 x 303 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

 

POLENÁ

Biele

Hnedé

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kameny

Príslušenstvo vložky

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

           Cast Iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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SUMMUM 70 3/S
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LED podsvietenie horákov pre špičkový vizuálny efekt

TROJSTRANNÉ 
plynové krby

LED podsvietenie keramických polien

SUMMUM 70 3/S je úchvatný plynový krb s horákom Real Flame 3D, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovladače s termostatom
› Real Flame Burner - 3D horák
› LED osvetlenie horáku pre podporu vizuálu

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,6–7,6 kW 
2,0–5,9 kW

Účinnosť
88 %
 A

Typ horáku: Real Flame Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 88 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 56 kg
Váha vrátane balenia: 85 kg
Rozmery skla š–v–h: 703 × 420 x 234 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde 

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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SUMMUM 100 3/S
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      LED podsvietenie horákov pre špičkový vizuálny efekt

TROJSTRANNÉ
plynové krby

SUMMUM 100 3/S je úchvatný plynový krb s horákom Real Flame 3D, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

LED podsvietenie keramických polien

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača s termostatom

› Presklenie ľavé alebo pravé

› Real Flame Burner - 3D horák
› LED osvetlenie horáku pre podporu vizuálu

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA /  je možné 
použiť adaptér

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,7–10,9 kW 
2,9–11,5 kW

Účinnosť
89 %
 A

Typ horáku: Real Flame Burner

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 105 kg
Váha vrátane balenia: 145 kg
Rozmery skla š–v–h: 988 × 545 x 378 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

Cena krbu zahrňuje:
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
�   nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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TROJSTRANNÉ 
plynové krby

    
 

    

 

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača s termostatom

› Trojstranné presklenie s krásným pohľadom do ohňa 

› Single Burner - lineárny horák

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,6–7,6 kW 
2,3–6,8 kW

Účinnosť 
84 %
 B

Typ horáku: Single Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik 
RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

TRISORE 70 je klasický plynový krb s lineárnym horákom Single, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

 
  

 
     

  
  

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko) 
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 84 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 53 kg
Váha vrátane balenia: 85 kg
Rozmery skla š–v–h: 703 × 420 x 234 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
-      nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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TROJSTRANNÉ 
plynové krby

            
       

TRISORE 100 je klasický plynový krb s lineárnym horákom Single, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača 
s termostatom

› Trojstranné presklenie s krásnym pohľadom do ohňa 

› Single Burner - lineárny horák

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

3,2–9,7 kW 
2,2–6,5 kW

Účinnosť 
83 %
 B

Typ horáku: Single Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 70 kg
Váha vrátane balenia: 105 kg
Rozmery skla š–v–h: 930 × 420 x 235 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ 

 

Hnedé 

Biele 

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene 

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY 

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo 

Rustic brick - tenká tehla 

Cast iron - oceľové lamely

  

   

  

SKLO VLOŽKY 

Štandardné sklo v cene 

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE 

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
�  nie je možné objednať

 dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť
za príplatok



 

o

o

TRISORE 140

o

+

o

+

o

o

o

-

-

 

 

-

-

+  

 

o   

TROJSTRANNÉ
plynové krby

TRISORE 140 je klasický plynový krb s lineárnym horákom Quad, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača s termostatom

› Trojstranné presklenie s krásným pohľadom do ohňa 

› Quad Burner - lineárny horák

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,2–12,9 kW 
2,2–13,3 kW

Účinnosť 
90 %
 A

Typ horáku: Quad Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 105 kg
Váha vrátane balenia: 145 kg
Rozmery skla š–v–h: 1401 × 420 x 234 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé
Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
�      nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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TROJSTRANNÉ 
plynové krby
s presklením „U“

LUCIUS 100 je trojstranný plynový krb pre designové rozdelenie miestnosti, lineárnym horákom Double, ktorý vytvára vysoké 
a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača 
s termostatom

› Trojstranné presklenie s krásnym pohľadom do ohňa 

› Quad Burner - 5 lineárnych horákov

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

3,2–12,7 kW 
3,2–12,9 kW

Účinnosť 
83 %
 A

Typ horáku: Double Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 100 kg
Váha vrátane balenia: 145 kg
Rozmery skla š–v–h: 995 × 422 x 288 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

   Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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TROJSTRANNÉ 
plynové krby
s presklením „U“

LUCIUS 140 je trojstranný plynový krb pre designové rozdelenie miestnosti, lineárnym horákom Quad, ktorý vytvára vysoké 
a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača s termostatom

› Trojstranné presklenie s krásnym pohľadom do ohňa 

› Quad Burner - 5 lineárnych horákov

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,2–12,9 kW 
2,2–13,3 kW

Účinnosť
90 %
 A

Typ horáku: Quad Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 110 kg
Váha vrátane balenia: 155 kg
Rozmery skla š–v–h: 1392 × 423 x 294 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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TROJSTRANNÉ 
plynové krby
s presklením „U“

NAJDLHŠIA TROJSTRANNÁ /V PREVEDENÍ "U"/ PLYNOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU

LUCIUS 240 H je trojstranný plynový krb pre designové rozdelenie miestnosti, lineárnym horákom Multi, ktorý vytvára vysoké 
a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 
ovládača s termostatom

› Trojstranné presklenie s krásnym pohľado do ohňa 

› Multi Burner - 3 lineárne horáky

  
   

    
       

    

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

3,5–17,6 kW 
6,3–19,0 kW

Účinnosť 
89 %
 A

Typ horáku: Multi Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 220 kg
Váha vrátane balenia: 165 kg
Rozmery skla š–v–h: 2381 × 574 x 330 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

BIele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo
Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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PRIEHLADOVÉ
krby

BIOPTICA je jednoduchý priehladový plynový krb s lineárnym horákom Single, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 

ovládača s termostatom
› Single Burner - lineárny horák

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je 
možné použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

3,2–9,7 kW 
2,6–7,8 kW

Účinnosť 
80 %
 B

Typ horáku: Single Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 80 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 100/150 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 55 kg
Váha vrátane balenia: 85 kg
Rozmery skla š–v: 770 × 668 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:
štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
�    nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže 
byť za príplatok
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PRIEHLADOVÉ 
krby

TENORE 100 je priehľadový plynový krb s obľúbenou šírkou 1 m, s tenkým rámčekom a vysokými plameňmi. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

    

 
  

  
     

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 

ovládača s termostatom
› Doporučujeme riadenie ProControl
› Najpredávanejšia šírka krbu
› Dymovod umiestnený v ľavej časti krbovej vložky

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

4,3–13,0 kW 
4,3–12,8 kW

Účinnosť 
89 %
 A

Typ horáku: Double Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 70 kg
Váha vrátane balenia: 105 kg 
Rozmery skla š–v: 1015 × 427 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

  STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
�    

dodávané v štandarde

nie je možné objednať

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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PRIEHLADOVÉ
krby

TENORE 140 je priehladový plynový krb s najpredávanejšou šírkou, s tenkým rámčekom a vysokými plameňmi, bohaté 
príslušenstvo. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 

ovládača s termostatom
› Doporučujeme riadenie ProControl
› Najpredávanejšia šírka krbu
› Dymovod umiestnený v ľavej časti krbovej vložky

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je 
možné použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,2–12,9 kW 
2,2–13,3 kW

Účinnosť 
90 %
 A

Typ horáku: Quad Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

 
  

 
     

  
  

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko) 
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90 %

   
 

  
    

   

   
   

     
 

    
   

      
 

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 110 kg
Váha vrátane balenia: 150 kg 
Rozmery skla š–v: 1403 × 423 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
�  nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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PRIEHLADOVÉ
krby

NAJDLHŠIA PRIEHLADOVÁ PLYNOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU

TENORE 240 je fantastický najširší krb s jedinečným lineárnym horákom Multi, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 

ovládača s termostatom
›  Vyústenie nie je na stred vložky !
› Multi Burner - 3 lineárne horáky
› Najširší plynový krb z produkcie Element4 
› Hĺbka krbu len 41 cm

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

 3,5–17,6 kW 
6,3–19,0 kW

Účinnosť 
89 %
 A

Typ horáku: Multi Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovlád, redukce na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavení hořáku / kamínky nebo polena dle nabídky / v ceně krbové vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 220 kg
Váha vrátane balenia: 265 kg 
Rozmery skla š–v: 2381 × 376 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:
štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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PRIEHLADOVÉ
krby

NAJDLHŠIA PRIEHLADOVÁ PLYNOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU

TENORE 240 H je fantastický najširší krb s jedinečným lineárnym horákom Multi, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. 
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 

ovládača s termostatom
› Vyústenie nie je na stred vložky !
› Multi Burner - 3 lineárne horáky
› Najširší plynový krb z produkcie Element4 
› Hĺbka krbu len 46 cm

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

3,5–17,6 kW 
6,3–19,0 kW

Účinnosť
89 %
 A

Typ horáku: Multi Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 220 kg
Váha vrátane balenia: 265 kg 
Rozmery skla š–v: 2381 × 574 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:
štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla
   

SKLO VLOŽKY

Cast iron - oceľové lamely

  

Antireflexné AR Glass

Štandardné sklo v cene

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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PRIEHLADOVÉ
krby

NAJVYŠŠIA PRIEHLADOVÁ PLYNOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU

SKY T je fantastický a najvyšší priehladový krb s jedinečným lineárnym horákom Double, ktorý vytvára vysoké a široké 
plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového 

ovládača s termostatom
› Double Burner - 2 plnohodnotné lineárne horáky 
› Najvyšší plynový krb z produkcie Element4
› Hĺbka krbu len 41,6 cm

Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je 
možné použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

2,7–10,8 kW 
2,6–10,3 kW

Účinnosť 
86 %
 B

Typ horáku: Double Burner

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 86 %

Dôležitý typ komína: koncentrický 
Priemer komína: 130/200 mm 
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 130 kg
Váha vrátane balenia: 180 kg 
Pozor výška balenia: 2100 mm !

     
     

    

     
     

    

Nejde naložiť do klasickej dodávky typu 
Jumper, využite našu dopravu zdarma 
priamo až na Vašu stavbu.
Rozmery skla š–v: 694 × 1600 mm 

Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 

ProControl systém: áno, za príplatok

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok
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Dôležitá stavebná pripravenosť
› Plynový guľový ventil 1/2“
› Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
› Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné 
použiť adaptér 

› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemný plyn G20: 
› Propan G31:

  
 

 

   

Cena krbu zahrňuje
Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8“ na 1/2“, riadiacu jednotku Mertik RCE, 
komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

 
  

 
     

  
  

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, 
Dôležité príslušenstvo

  
   

      
    

    

štandardná záruka: 2 roky 
záruka s našou montážou: 5 rokov

Záruky:

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé

Biele

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele

Biele kamene

Šedé kamene

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech

Black glass - čierne sklo

Rustic brick - tenká tehla

Cast iron - oceľové lamely

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene

Antireflexné AR Glass

LED OSVETLENIE

Jednofarebné

   Farebné - meniteľné

je možné objednať
� nie je možné objednať

dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za 
príplatok

ŠTVORSTRANNÉ 
plynové krby
s presklením 

 Summum 140 4/S

              
                

        
 

       

     

 
 

2,2–18,2 kW 
2,2–19,1 kW

Účinnosť 
88 %
 A

Hlavné parametre
Značka: ELEMENT4 (Holandsko) 
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan 
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 88 %

   
    

        
    

    

Charakteristika
› Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača 
s termostatom

› Štvorstranné presklenie s krásnym pohľadom do 

ohňa a úplne BEZ RÁMU !

› !! NOVÝ BURNER 2 !!

Typ horáku: New Burner 2

SUMMUM 4/S je štvorstranný plynový krb, bez rámový s novým horákom Double 2 je čisto designová záležitosť, ktorá vytvára vysoké
a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Váha vložky: 200 kg
Váha vrátane balenia: 245 kg
Rozmery skla š–v–h: 1508 × 450 x 302 mm 
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE 
ProControl systém: áno, za príplatok











  
    

    

  

      

  
      

ŠPECIALISTA
NA PLYNOVÉ KRBY







E-mail:

        Zmeny cien, obsahu, technických údajov a tlačových chýb sú vyhradené.

   

KrbNaPlyn@krbex.sk

www.krbex.sk

+ 421 908 386 164
+ 421 917 969 083

Telefón:

KRBEX s.r.o.
  

902 01 Pezinok
        Budova s firmou ABSOL (vedľa STK )
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