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Na slovíčko s „Ulrichem“

Jen a jen pro Vás jsme se v prosinci vydali přímo německého Eggenfeldenu, abychom
zde uskutečnili rozhovor s majitelem firmy Brunner, panem Ulrichem Brunnerem.
J.B.: Před pár lety vyčníval na Vašem stánku
ve Frankfurtu nad Mohanem slogan - „my máme
hotovo“. Omlouvám se, ale vypadá to tak, že hotovi
rozhodně nejste. Každý rok přicházíte na trh s dalšími novinkami. Tedy, jste již opravdu hotovi? Nebo
jste slogan přeměnili na „my nebudeme mít nikdy
hotovo“?
U.B.: Sedí v podstatě obojí. Slogan „my máme hotovo“ měl odkazovat především na to, že jsme se dostali i k výrobě krbových vložek z oceli, jejichž výrobu
a veškeré technické detaily jsme dovedli na nejvyšší
možnou úroveň. Na to jsme byli velmi hrdi.
Pokud chceme samozřejmě neustále následovat poptávku trhu, slogan „my nebudeme mít nikdy hotovo“ je potřeba si zachovat.
J.B: Co vše jste si tedy pro své zákazníky připravili
pro sezonu 2013 a co z toho považujte jako nevětší
krok vpřed?
U.B: Rok 2013 je pro nás ve znamení zděných kachlových topenišť s ocelovými dvířky. Osobně si myslím,
že sálová topeniště s dodatečnou akumulační hmotou budou hrát vedle teplovodních věcí v tomto roce
hlavní roli.
Důvodem jsou dnes oblíbené pasivní domy, ve kterých je poptávka po teple značně zredukovaná. Dalším důvodem jsou pak přísné předpisy, v kterých
je předepsáno. že tepelný výkon topeniště musí být
přesně přizpůsoben poptávce tepla v daném místnosti. Což mi připadá rozhodně rozumné, jelikož dnešní
teplovzdušné systémy nebo kamna jiných výrobců

budou proti těmto požadavků působit jako kamna do sauny. Vždy samozřejmě musíme brát ohled
na požadavky trhu. Poptávaná bývají velká prosklení v mnoha formátech – a to i u rohových ohnišť.
Bez argumentu „vidět oheň“ se dnes již neobejdeme.
Nejdůležitější rozdíl se ale skrývá až za prosklenými
dvířky – v typu ohniště. Místo ocelového, nebo litinového ohniště, můžeme totiž použít dvouplášťové
typizované a zkušebnou odzkoušené šamotové ohniště s tahovým systémem. Je pravda, že to nezní nijak
převratně, přesto si myslím, že to vzbudí v řemeslné
výrobě kamen velký rozruch.
K deseti velkým šamotovým ohništím budeme zároveň nabízet malá akumulační kamna – KSO s kruhovým, nebo čtvercovým půdorysem. Vždy půjde o 2
velikosti ohnišť – na 25 a 33 cm dlouhá polínka.
Tato malá systémová akumulační kamna – KSO, doplní náš sortiment systémových krbů – BSK a systémových kamen – BSO.
KSO budou nabízena v „obnažené“ verzi určené pro
kachlovou obestavbu, nebo s typizovanou obestavbou z prefabrikovaných dílců.
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Brunner tehdy získal mnoho důležitých kontaktů,
které pak vyústily ve vzájemnou spolupráci. Lidé se
tam tenkrát teprve poznávali. Dnes je již však všechno úplně jinak. Veletrhy tohoto typu nejsou již se svými vysokými náklady pro nové zákazníky-výrobce
žádnou výhrou. Jinak řečeno – žádní noví ani nejsou.
Každý v naší branži, i ti noví, nás dnes mohou zcela
jednoduše kontaktovat. I v tomto oboru způsobil internet velkou revoluci. Pro nové i stávající zákazníky
pořádáme individuální školení u nás v Eggenfeldenu.
Ano, proměnili jsme se v takovou uzavřenou společnost.
J.B: Firma Brunner působí na venek jako jedna velká rodina. Je to jen firemní politika nebo je to opravdu tak?
U.B: Je to tak, jsme rodina a nejde to napodobit:-)
J.B: Co vaše budoucí plány? Chcete se rozrůstat?
Zvětšovat výrobu? Přijímat nové zaměstnance?
U.B: Zůstat kvalitní a přitom růst. Jde dlouhodobý
a organický postup. Všichni naši partneři moc dobře
ví, co je našim cílem. Naše firma chce mít ty nejlepší partnery v řemeslném oboru a nejlepší produkty.

J.B: Firma Brunner se dříve účastnila velkých světových výstav, což již v současné době neplatí. Proč
vlastně??
U.B: V 80. letech, jsem se tehdy ještě jako člen „cechu kamnářů“ aktivně podílel na vzniku výstavy
ve Frankfurtu nad Mohanem. Velmi důležité tehdy
bylo najít si obchodní kontakty, představit své produkty atd. Pro toto byl veletrh ideální příležitostí.
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Nejde nám o počet vyrobených kusů. Zatím to jde
výborně.
J.B: Není to tak dávno co jste na trh vyrazili s zcela
novým produktem - kamny Iron Dog. Proč vlastně
jméno Iron Dog (železný pes)? Co pro Vás bylo tehdy
inspirací a kdo se na jejich vývoji podílel?
U.B: Ne nadarmo se říká, že pes je nejlepší přítel člověka. Je to věrný, spolehlivý a důležitý člen rodiny –
Kamna Iron Dog to je to samé, jen jsou litinová.
Tuto sérii jsem chtěl mít jen a jen pro sebe. Dlouhověká litinová kamna s nadčasovým a moderním
vzezřením. Na vývoji jsme pracovali s německým
designovým studiem - Mattis v Darmstadtu. Kromě
toho mi přišlo trochu ostudné, že já spolumajitel sléváren nemohu svým zákazníkům nabídnout pravá
litinová kamna.
J.B: Podle jakého klíče si vlastně pan Brunner vybírá
své budoucí spolupracovníky?
U.B: Spolupracovníky si vybírám stále ještě osobně. Celková kvalifikace pro daný obor je jedna věc.
O mnoho důležitější je pro mě lidská stránka. Jak jste
již v předchozí otázce zmínil, jsme jedna velká rodina – jedna parta s rozdílnými dovednostmi, která

však tahá za jedno lano. Nejraději mám pracovníky
pocházející z původem z hospodářské či zemědělské
rodiny. Ti jsou již odmalička vedení k práci tak jak
bylo dříve zvykem. Úkoly byly rozděleny a musely
se splnit za každého počasí – protože seno musí přece do stodoly. Nejdříve práce pak potěšení. Jinak by
žádný zemědělec nepřežil. S těmito zaměstnanci tak
tvoří firma skvělý celek a může tak být velice úspěšně
a férově vedena.
J.B: Tři slova, které podle Vás nejlépe vystihují firmu
Brunner?
U.B: respekt, motivace, férovost.
J.B: Teď možná trochu osobně. Není již žádným velkým tajemstvím, že Vás syn Hubertus se postupně
zapracovává ve firmě. Znamená to, že se již brzy
chystáte předat žezlo mladší generaci?
U.B: To by bylo z jedné strany samozřejmě úžasné!
Mému synovi je ale teprve 26 let a v podnikání se
pohybuje pouhý rok. Úspěšně absolvoval Vysokou
školu ekonomickou, tři roky působil jako praktikant
v mezinárodní firmě. Potřebuje ještě tak dalších pět
let. Striktně si rozdělujeme úkoly a s plnou důvěrou
mu přenechávám jím převzaté oblasti. Velmi dobře

si rozumíme a vyměňujme si názory. On si je moc
dobře vědom že mu plně důvěřuji a ví co od něj
očekávám. Konečně to bylo jedno rozhodnutí, vést
jednou tuto firmu. Tím udělal mně i mé manželce
velkou radost.
Za pět let bude mému synovi 33 a mně 63. Pak se již
začnu cíleně stahovat. Taková je dohoda a plán.
J.B: V jednom z článků, který jsem o Vás četl jste se
velmi pozitivně vyjadřoval k českému ekonomovi
Tomáši Sedláčkovi, jehož nová kniha „Ekonomie
dobra a zla“ je v ČR bestseller. Jak jste se vlastně
k tomuto mladému autorovi dostal?
U.B: Čtení je jedním z mých velkých koníčků a rád si
nechávám knihy doporučovat od svého dobrého kamaráda. Zrovna tato kniha mi byla doporučena.
J.B: Co Vy a volný čas? Najdete si chvilku na nějaké
koníčky?
U.B: Rád si přivstanu a postarám se o svůj malý statek
a zahrádku. Dále pak vaření, čtení,, spaní, procházky
s ženou a se psem. Na místo televize si raději přečtu
noviny nebo kouknou co je nového na internetu.
Za firmu K+K Poker Mgr. Jan Bakule

Závodní tým Iron Dog
Bližší informace na:
http://www.iron-dog.com/cs
Železný pes doprovází své majitele po celý
život. Hoří pro vás a díky svému vřelému srdci činí ze čtyř stěn teplý domov. Je tak spolehlivý a věrný, jak člověk od dobrého přítele
očekává. A přitom všem vás stále ještě překvapuje: svojí individualitou, citem pro design a srdcem pro studené roční období.
Připravili jsme pro vás českou mutaci
webových stránek těchto výjimečných litinových kamen z produkce Brunner.
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Ne nadarmo nazval pan Brunner svou řadu litinových
kamen - Iron Dog. V překladu „železný pes“. Pes je totiž nejlepší přítel člověka, je věrný, spolehlivý a je důležitým členem rodiny. Tyto vlastnosti mají i kamna Iron
Dog, jen jsou litinová.
Pak již nebylo daleko k tomu, podpořit účast německého závodníka v nejtěžším závodu psích spřežení na světě.
Přesně tito psi vlastně vystihují kamna firmy Brunner.
Neoblomná zima a nejtěžší podmínky – to je výzva pro
tyto psy. Dá se opravdu říci, že jsou železní.
Při jedinečné souhře člověka a železných psů se tým, skládající se z německého mašéra Wolframa Schumachera
a jeho Iron Dogs, účastní nejdrsnějších a nejdelších závodů se psím spřežením na světě. Neustále přitom dokazují,
že k výjimečným událostem dochází, když se spojí plné
nasazení, skutečná vášeň, vybroušená technika a ničím
nebrzděné přírodní síly. Při tom všem spojuje mašéra
a aljašské husky více, než jen železná vůle.
První nejseverněji položený závod psích spřeženích - Finnmarkslopet se uskutečnil již v roce 1981 poblíž největšího města v regionu Finnmarku. V současnosti hostí dvě
třídy – FL 500 (500 km) s osmi psy a FL 1000 (1000 km)
s maximálně 14 psy.
Jelikož je firma Brunner velice hrdá na účast svého závodníka v nejdrsnějším závodě světa vydala se ho minulý rok

osobně podpořit. Do Norska pozvala i své zástupce z různých koutů Evropy, kteří byli z nezapomenutelného zážitku a atmosféry nadšeni. Obchodní partneři byli svědky
celého závodu, v Norsku navštívili spoustu zajímavých
míst, okusili místní speciality a poznali, jak sympatický
norský národ je.
za firmu K+K Poker Mgr. Jan Bakule

15 let
výroby kachlů
Výroba keramický kachlů se ve firmě K&K Poker začala datovat od roku 1997. Na počátku
byla snaha a hlavně chuť dvou lidí vysokoškolsky vzdělaných v oboru silikátů obnovit více
než stoletou tradici na Bechyňsku. V Bechyni
se dnešní keramická škola původně jmenovala
kamnářská a její věhlas byl znám po celé Evropě.
Kde je chuť, tam je i vůle, a tak stačilo „málo“.
Z hospodářských budov v rodinném domě v obci
Radětice vybudovat dílenský provoz na výrobu
kachlů a prostudovat všechny dochované materiály o výrobním procesu, glazurách a vzorech. Původní produkce začínala na sedmi vzorech a dvaceti glazurách. Postupně se, jak žádal trh, počet
vzorů i barev rozrůstal. Zařadily se do sortimentu
radiální kachle, repliky historických kamen a jako
první v České republice jsme již v roce 2004 začali vyrábět tzv. kachle velkoplošné. V dnešní době
produkce skýtá více než třicet typů základních
kachlů ve více než stovce glazur.

Kachle jsou vyráběny metodou lití na střep z keramické suspenze. Páleny jsou dvoužárově a glazura
je nanášena glazovací pistolí stříkáním na přežahnutý střep. Některé kachle jsou na přání zákazníka ještě ručně dekorovány. Celý provoz si
zachovává manufakturní rysy a při výrobě našich
keramických kachlů je kladen důraz na řemeslné
zpracování.
Kachle jsou každé dva roky certifikovány ve státním
zkušebním ústavu v Plzni. Tento certifikát je ke stažení na stránkách www.kamnarstvi-bechyne.cz.
Keramické kachle firmy K&K Poker jsou dodávány nejméně dvaceti kamnářským firmám v České
republice a jsou již několik let exportovány do zahraničí, nejčastěji do Polska, Německa a Rakouska. Největšími spolupracujícími firmami v tomto
oboru je firma Haas Rukov a německá firma Spartherm.

Koutek sporťáka
– MARATON ZA DVEŘMI
Kdo z Vás se dívá na novácké televizní noviny, primácký
Topstar, čte Blesk, Aha a fandí sportu, tak již dávno ví, že
minulého ročníku Pražského mezinárodního maratonu
2012 se zúčastnila i hvězdná štafeta firmy Fire Factory
ve složení: Bakule, Snídal, Prokop, Pokorný.
Po zveřejnění informace o naší účasti přišlo na naši adresu
mnoho pozitivních ohlasů a příslibů o účasti Vás - naši odběratelů, kamarádů a známých. Nezapomněli jsme!
Rádi bychom tedy ty co slibovali (že jo pane Pelante),
ale i ty co v sobě ještě najdou trocha sporťáckého ducha
a dokážou se pro něco nadchnout, pozvali na další ročník Pražského mezinárodního maratonu 2013, který se
bude konat 11. 5. 2013. Za zvýhodněnou cenu lze do Vánoc zakoupit startovné pro štafety i jednotlivce. Doporučujeme Vám tedy zakoupit startovné již v předstihu. Ani ne
tak z důvodu zvýhodněné ceny, nýbrž z důvodu motivace.
Správně jste pochopili přátelé... právě teď je ideální čas začít s přípravou.
Vánoční čas neboli „čas přežírání“ - Ta nejlepší motivace
jak to do sebe všechno necpat je vědění zaplacení startovného, vědění toho, že se tomu již nevyhneme. Při každém
zakousnutí řízku, další dávce salátu, buchtička sem vanilkový rohlíček tam budete myslet na sedmý kilometr vaší
trasy kdesi v Praze, na to jak vás předbíhá sedmdesátiletý
dědeček, který neběží 10 kilometrů, ale oněch 42! A pak si
přátelé řekněte…. „ty vole proč já?!“ Žádný strach. Na konci
pak přijde obrovská dávka uvolnění, radosti, nahromadění
našeho oblíbeného hormonu a skvělý pocit z předvedeného výkonu. Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Velmi nadějně vypadá i účast chlapců od Brunnera a Sommerhubera, tak jim pojďme dát na p..…
Veškeré Info na: www.pim.cz
P.S – následná večerní divoká jízda Prahou je samozřejmostí :-).
Za Fire Factory SE Mgr. Jan Bakule
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BSO – Proč jsme se vlastně
do něčeho takového pustili?
od 106.145,-

od 98.010,-

od 128.300,-

Vážení odběratelé,
jelikož se stále snažíme zdokonalovat naši práci,
připravili jsme pro Vás žhavou novinku.
Pokud jste nám zaslali Vaši objednávku či reklamaci, nebo jakýkoliv dotaz a máte dojem, že jste
neobdrželi odpověď včas, případně jste nebyli
s odpovědí spokojeni, můžete tuto záležitost urgovat na e-mailové adrese:
volejterediteli@kamnarstvi-bechyne.cz,
nebo také volejterediteli@brula.cz.
My budeme na tento e-mail neustále dohlížet
a zajistíme, aby se Vám dostalo co nejrychlejší
odpovědi.
Chtěli bychom Vás také požádat, abyste tento
e-mail používali výhradně pro zasílání urgencí, a ne běžných objednávek či reklamací. V té
souvislosti bychom Vám chtěli připomenout, že
mnoha problémům můžete předejít zasíláním
objednávek na adresy:
objednavky@kamnarstvi-bechyne.cz
objednavky@brula.cz
a reklamací na:
reklamace@kamnarstvi-bechyne.cz
reklamace@brula.cz
Tyto e-mailové adresy Vám zaručí, že bude vaše
záležitost vyřízena i v případech, kdy bude pracovník, kterému objednávky nebo reklamace
posíláte, na dovolené nebo mimo kancelář.
S pozdravem Ing Jan Pokorný
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Obr.1 – BSO 1 – kruhové topeniště
s pěti akumulačnímu prstenci.

Obr. 2 – BSO 2 – čtvercové topeniště s pěti akumulačními prstenci.

Ano, bolí nás to a je těžké to ospravedlnit, když zákazníkům nabízíme naše systémová kamna. Někdy
z toho však máme pocit, že je to všechno klasifikováno trochu jinak než to ve skutečnosti je. Téměř každý výrobce z naší malé branže dnes nabízí
již hotová klasická kamna, peletová kamna, kachlová kamna či jednoduché skládačky klasických
krbových vložek. Skoro každý kamnář doplňuje
tyto „hotové produkty“-skládačky do své nabídky.
A Brunner by měl to čisté „náboženství“ řemeslné
výroby podporovat a vyrábět pro něj vhodné součástky.
To by ale přece nebylo fér. Každý kamnář může
sestavit nabídku s ohledem na svůj trh, s ohledem
na zákazníky, kteří k němu chodí. Kdo nechce nabízet systémová kamna BSO a BSK, ať je prostě nenabízí. To je vše.
Kdo chce však pokrýt poptávku trhu z větší části,
potřebuje čas od času produkty, které je schopen
postavit rychle, někdy i s „nezaučenými“ spolupracovníky. Na otázku v jakém množství tyto nabídky
budou, si už musí každý kamnář odpovědět sám.

Obr.3 – BSO 3 – čtvercové topeniště vedle
stojícím akumulačním blokem

STAVBA JE NAPROSTO JEDNODUCHÁ
Podstavce pro umístění HKD 2.2 jsou již z výroby
připraveny a umístění v podstatě nejde zaměnit.
Další díly pasují přesně na sebe a během 45 minut
by měly být v klidném tempu usazeny.
BSK a BSO části, jsou z odolného žárobetonu, který je dle přání zákazníka možno omítnout nebo jej
nechat moderně „syrový“. Akumulační prstence
u BSO 1+2 jsou stejně jako vedle stojící akumulační
blok u BSO 3 dvouplášťové.

montáž BSO 1/BSO 2 s akumulačními prstenci

Rádi tedy přicházíme s rozšířením řady systémových krbů o další 2 varianty s čistými rovnými liniemi. Jedná se o jednoduché formy, které se dají
lehce doplnit či rozšířit.

montáž (stavba) BSO 3 s postranním akumulačním blokem

čistící otvor stranového tahu

SYSTÉMOVÁ KAMNA A KRBY BRUNNER
Ačkoliv jsou systémová kamna a krby dá se říci
„mladý“produkt, v minulém roce byla přesto překvapivě velmi pozitivně vnímána i přijata lidmi
z oboru kamnářství. Jedním z důvodu byla určitě
i cena, kterou jsme pro nový výrobek nastavili. Tento produkt tak našel uplatnění i u zákazníků, kteří
se nemohli vejít do rozpočtu standardní řemeslné
stavby. Za tuto důvěru Vám děkujeme.

bleší trh

BSK 07
Malá rohová vložka z řady Architekturkamin. Samozřejmě v pravém či levém provedení. Za povšimnutí zde stojí určitě variabilní výškové postavení topeniště. Nejnižší možná výška obestavby
je 160 cm, přičemž výška topeniště by pak byla
pouhých 40 cm nad podlahou. S dodatečnou nosnou konstrukcí může být topeniště posazeno o jeden element výše. Tímto dostane stavba zcela jiný
rozměr. Dodatečný element zvedne spodní hranu
topeniště až na 80 cm. Celková výška obestavby se
pak zvýší až na 200 cm. K oběma typům dodáváme
speciální adaptér, aby bylo možné co nejnižší zaústění do komína.
BSK 08
S výškou 175 cm a půdorysnou plochou 76x110 cm
patří BSK k nejkompaktnějším z řady Systémových
krbů. Navzdory malým rozměrům nepůsobí nicotně a zákazník se za něj nemusí rozhodně vůbec stydět. S vložkou 51/67 patří BSK 08 k cenově k nejdostupnějším z této produktové řady.

BRUNNER STILL KAMIN 75/90
Model 2006, provedení černá, nerez

50.000,Výprodejová cena bez DPH

od 132.884,-

Výprodej mřížek
Cena bez DPH za krabici obsahující 6 ks (sleva 50%)

od 140.913,BSK07 nízká

od 82.044,-

BSK07 vysoká

BSK08

rozměr

provedení

cena krabice po slevě

15 x 35
23 x 35

bílá pevná
bílá pevná

2 106 Kč
2 481 Kč

15 x 35
15 x 45
23 x 35
23 x 45

bílá zavírací
bílá zavírací
bílá zavírací
bílá zavírací

2 700 Kč
3 042 Kč
2 871 Kč
3 699 Kč

15 x 25
15 x 35
15 x 45
23 x 23
23 x 35

černá zavírací
černá zavírací
černá zavírací
černá zavírací
černá zavírací

2 334 Kč
2 670 Kč
2 895 Kč
2 613 Kč
3 021 Kč

15 x 35
15 x 45
23 x 23
23 x 35
23 x 45

nerez zavírací
nerez zavírací
nerez zavírací
nerez zavírací
nerez zavírací

7 428 Kč
8 034 Kč
7 599 Kč
8 121 Kč
9 024 Kč
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HKD 2.2 XL – SK

od 194.033,-

TEPLOVODNÍ KAMNOVÁ VLOŽKA, KTERÁ PŮSOBÍ VĚTŠÍ,
NEŽ OPRAVDU JE. 80 cm široká – 75 cm hluboká – 114 cm vysoká

HORKÁ NOVINKA:

Bundespreis
ecodesign
pro Firetube
Vážení přátelé, s radostí a širokým úsměvem
ve tváři bych Vám rád oznámil, že ve čtvrtek
22. 11. 2012 nám byla v Berlíně udělena cena
od ministerstva životního prostředí - ECOdesing 2012!!!
V duchu motta „jinak než ostatní“ jsem před
osmi lety opustil prošlapanou kamnářskou cestičku a na novou cestu vyslal Firetube. Jak všichni
víte, jsem přesvědčen o tom, že výrobky Firetube
jsou ty nejlepší na trhu. Otvírají nám totiž úplně
nové cesty v kamnařině. Toto ocenění je pro mě
i silné utvrzení v tom, že jsem se vydal tou nejlepší cestou ekologického myšlení. Tato cena mě těší
i z toho důvodu, že jsem zanechal nesmazatelnou
stopu na cestě v produkci designových kamen.
Jsem také velmi rád, že i Vás mám na své straně,
plně si vědom toho, že i Vy jste se z velké části
podíleli na tomto společném úspěchu.
Za to Vám mnohokrát děkuji, jen tak dále...
Váš Axel
6

V tomto výrobku se snoubí naše zkušenosti a vědomosti nasbírané za poslední roky. Na místo často používaného teplovodního výměníku nasazeného na vršek vložky jsme v tomto případě použily výměník,
který je možné dát na levou či pravou stranu od ohniště. Díky tomu můžete HKD 2.2 XL-SK použít i do velice nízkých typů obestaveb – to je obzvláště zajímavé
pokud zabudováváte vložku v Tunnel provedení.
Častým tématem na stavbě bývá hmotnost vložky a její
transport. Abychom vám ulehčili vaši práci dodáváme
zvlášť samotný korpus, šamoty, přední a zadní stěnu.
Až na místě se tedy můžete sami rozhodnout, jestli
umístíte teplovodní výměník na levé či pravé straně.
Kvůli precizní funkci pojistného teplovodního výměníku bylo nutné vyrobit mnoho prototypů a vložka
během vývoje prodělala celou řadu změn. Nyní je ale
tento „stroj“ se 60 centimetrů hlubokým ohništěm
perfektně odzkoušen. Jeho největší výhodou je možnost použití pro 4 – 20 kg dřeva na jedno přiložení.
Ohniště je odzkoušeno na 14 kW (4 kg dřeva), samozřejmě je možné dosáhnout vyššího výkonu, pokud
zákazník přiloží větší množství dřeva.
Vložka se samozřejmě zabudovává do systému s „Moritz klapkou“, aby bylo možné ovládat, zda bude nahříván tahový systém, nebo teplovodní výměník.
Tuto kamnovou vložku je možné zakoupit pouze s automatickou regulací spalovacího vzduchu EAS/EOS.
Je u ní samozřejmě i možnost připojení peletového
modulu.

Obdélníkové otvory ve výměníku jsou
praktičtější kvůli čištění. Výměník má plochu 1,6 m2.

Ze zkušenosti víme, že čištění
výměníku bývá nutné zpravidla
po každé topné sezóně. Samozřejmě záleží na četnosti zátopů
a na kvalitě dřeva.
Čištění probíhá po odšroubování
horního krytu. Je nutné, aby byl
k tomuto krytu zabezpečený přístup. Komfortní řešení je použití
předních kovových dveří.

Vyříznutím otvorů v „ISO-Haube“ sami určíme, která komora teplovodního
výměníku bude první a která druhá. Nesmíme přitom ovšem zapomenout
na správné uložení deflektoru a teplotního čidla.

ø178

Fire Factory

185

na Facebooku

383
479

319
348

340
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VLRL

TF1
TF2
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SVL
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PŘÍKLADY PROVEDENÍ:

51

LEGENDA:
VL
Vorlauf 1“ AG

SRL

T1

575
142
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199
30-50

E
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822
796

1140

1273

54

RLE
SVL
E SRL
FTAS
SVL
TF1
RVL
TF2

- Teplá voda
- odvod
Rücklauf
1“ AG
Entleerung
½“
- Studená vodaAG
- zpátečka
Sicherheits-Vorlauf ½“ AG
- Vypuštění
Sicherheits-Rücklauf
½“ AG
Muffe
für- TAS-Fühler
½“ IG pojistka - ochlazovací smyčka
- Přítok
tepelná odtoková
Fühler Muffe ½“ IG
- Odtok - tepelná odtoková pojistka - ochlazovací smyčka
Fühler
Muffe ½“ IG

TAS

- Vstup teplotního čidla ochlazovací smyčky

TF1

- Vstup teplotního čidla pro spuštění čerpadla

TF2

- Další funkce (teploměr, napojení do automatiky)

T1

- Vstup pro čidlo ve spalovací komoře

Ano, i my jsme podlehli, i my jdeme s dobou.
Na facebookových stránkách firmy Fire Factory zveřejňujeme každý den nové informace,
fotky, události a mnoho dalšího!! A jak se stát
naším fanouškem?? Úplně jednoduché... pokud
jste přihlášeni na facebooku zadejte do vašeho
facebookového vyhledavače výraz: Fire Factory
SE... pak už jen jediný klik na „líbí se mi“ a je to!
Při každé Vaší návštěvě facebooku pak budete
informování o aktuálních akcích, slevách. Budete prostě a jednoduše ti první co všechno ví!
Jelikož se Facebook stává stále oblíbenějším
vyhledávaným nástrojem pro komunikaci, rozhodli jsme se i my vstoupit do těchto vod. Jako
komunikační forma budoucnosti sebou tento způsob spojení přináší výjimečné možnosti. Všichni víme, že Vás nebaví číst zdlouhavé
maily o novinkách a akcích... na facebooku si
vše přečtete v jednoduché a přitažlivé formě!
Na naše stránky tak můžete odkázat i své zákazníky, kteří tak mohou v pohodlí domova
mrknout na naše stránky případně se inspirovat
z fotek a alb.
Zvláště hrdi jsme i na vaše příspěvky, které nám
posíláte a které rádi na našich stránkách zveřejňujeme... tedy posílejte dál... „lajkujte“ dál... budeme se těšit na vaši návštěvu...
Za tým Fire Factory - facebook Mgr. Jan Bakule
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Změny u firmy Ortner
Tahový systém KAM od firmy Ortner. Jedná se
o nový tahový systém, který nahrazuje akumulační prstence MAS. Protože je název hodně podobný jsme často dotazováni my i firma Brunner,
zda jsou tyto systémy zaměnitelné. Rozhodli
jsme se předejít dalším nedorozuměním a vše
níže vysvětlit:
• KAM byl firmou Ortner vyvinut speciálně pro
kruhové topeniště Ortner
• MAS je produkt firmy Brunner, který pro ni
vyrábí firma Ortner. MAS není možné nahradit systémem KAM. Všechny produkty firmy
Brunner jsou testovány speciálně na systém
MAS a tahový systém KAM se technicky
a rozměrově liší.
Ještě jedna úprava týkající se produktů Ortner množství krbových desek o rozměru 750 x 500 x
35 mm se mění z doposud ložených 20 ks na paletě na 30 ks.

8

U Brunnera
- proškoleni!
Stejně tak jako v letech předešlých i letos se přátelé ohníčků – kamnáři sešli na školení firmy
Brunner v německém Eggenfeldenu. I když byl
oficiální začátek naplánován až na pondělí 24. 9.,
většina účastníků dorazila do školícího centra firmy Brunner již v neděli večer. Zkušení matadoři
toho školení moc dobře věděli proč. Na účastníky
již čekala naplněná lednice bavorských specialit
a několik „basiček“ skvělého „kvasnicového“.
Účastníci si užívali volného klidného večera ve společnosti svých kolegů z jiných krajů ČR, německého
piva, klobás a horlivě diskutovali nejen o nadcházející sezoně. Školící centrum Brunner, ve kterém
jsme byli ubytováni je skvěle vybaveno a tak došlo
v průběhu večera i na stolní fotbal a tenis.
Jelikož se školení zúčastnilo spoustu nových tváří, představen byl v krátkosti kompletní sortiment
i tzv. politika firmy Brunner. I známe tváře si tak
osvěžili své dřívější poznatky, případně získali další
prodejní argumenty k propagaci či prodeji značky
Brunner. Neb „opakování je matka moudrosti“!
Část přednášky se zabývala teplovodními systémy, se kterým sklízí firma Brunner již dlouhá léta
největší úspěchy. Instalace těchto systému vyžaduje
po kamnáři již velmi solidní znalost v této oblasti.
Z toho důvodu klade Brunner velký důraz na dů-

kladné proškolení svých zákazníků – kamnářů, což
se myslím daří!
Firma Brunner přichází i v tomto roce na trh s novinkami, které nám byly na školení představeny.
Z těch nejzajímavějších bychom rádi zmínili především teplovodní „kolos“ HKD 2.2 H20 XL, dále
pak systémová kamna BSO, které firma vyvinula
pro zákazníky, kteří chtějí kamna s tahovým systémem postavit rychle, čistě, při minimální spotřebě
místa. Jedná se o akumulační kamna, jejichž součástí jsou i akumulační prstence. Přesné dílce z žárobetonu na sebe precizně navazují, což umožňuje
postavení krbu v průběhu několika hodin.
Dále byly představeny i vložky s tzv. „nízkou zabudovávací hloubkou“. Od nich si firma Brunner slibuje úspěch především v domácnostech, kde není
prostoru nazbyt.
Závěrečný večer byl opět ve znamení kvalitního jídla a piva. S kompletním vedením firmy jsme strávili příjemný večer na typickém bavorském statku,
servírovala se kachna s červeným zelím a točil se
kvasnicový Weletenbruger... no a hrála nám i živá
muzika!!
Sečteno podtrženo, děkujme za účast a budeme se
těšit na další společná školení!!!
Za firmu K+K Poker s.r.o. Mgr. Jan Bakule

Aby oheň v krbu zůstal ohněm
SISSI KLAPKA = INTEGROVANÝ
OMEZOVAČ TAHU KOMÍNA
Dnešní komíny mívají při hoření v krbu často tah
20 – 40 Pa. Při takovémto tahu bývá oheň v krbu
neklidný a prudký – a vzdaluje se od představy
zákazníků o ideální a klidné atmosféře. Nehledě
k tomu, že se za těchto podmínek i rychleji špiní
sklo a zhoršují se emisní hodnoty.
V takovémto případě je nutné je nutné tah komína zmírnit. Toho můžeme dosáhnout škrtící
klapkou – pokud ji máme zabudovanou. Při měnícím se počasí je ale zpravidla nutné hlídat nastavení klapky a toto nastavení měnit.

Historie budovy
náb. Otakara Ostrčila 257/III
Budova č.p. 257/III, ve které dnes sídlí společnost
Fire Factory SE, rozhodně nepatří mezi soběslavské novostavby. Ba naopak. Historie domu sahá
až do daleké minulosti.
Na místě současné galerie kamen a a krbů pod
hrází Nového rybníka, kde voda odtéká výpustí do Černovického potoka, byl kdysi zřízen malý
vodní mlýn. Vlastně mlýnek, protože vody měl
v průběhu roku tak málo, že se vodní kolo v některých měsících vůbec neroztočilo. Stavení však mělo
jinou přednost. V jeho dvoře vyvěral odpradávna
železitý pramen. Majitelé proto pod hrází rybníka
zřídili lázně, jež měly daleko větší využití a věhlas
než mlýn, jehož posledním mlynářem byl Heran
a stárkem Faust.
V lázních se nacházelo celkem osm místností s dřevěnými vanami. Do nich nosila chasa ze dvora
vodu, kterou podle přání hostů ohřívala v kotlích
na potřebnou teplotu. Lázně měly časově neomezený provoz. V létě jezdilo do Soběslavi mnoho hostů,
kteří byli ubytováni po celém městě. V zimním období při sobotním a nedělním provozu chodili jen
místní lidé. V době svátků a při vojenských odvodech lázně praskaly ve švech. Odborný dozor nad
koupelnami měl lékař. Asi nejznámějším odborníkem na soběslavské lázeňství byl městský lékař Bohuslav Fresl. Za jednu koupel zákazníci na přelomu
19. a 20. století platili tři šestáky (60 haléřů tehdejší

rakouské měny). Lázně s oblibou navštěvoval i první režisér Národního divadla Edmund Chvalovský
a jeho přítel host Jaroslav Vrchlický. Často společně
sedávali na hrázi, kde spisovatel, básník a dramatik
do noci psal svoje díla. Podle pamětníků jim prý
mládenci z lázní svítili lucernou a naslouchali mnohým životním příběhům těchto významných mužů
české kultury.
Před první světovou válkou lázně koupil Antonín
Kopidlanský. Jeho firma zřídila na místě dosavadní,
nevyhovující koupelny moderní sprchové a vanové
lázně. Staré dřevěné nádoby nahradilo šest moderních železných van a nové kotle. Lázně se začaly
vytápět na objednávku. První světová válka a hospodářská krize však způsobily, že lázně měly málo
zákazníků a železitý pramen zůstal brzy bez užitku. Bývalý mlýn a lázně koupila firma Königsmark
a pod vedením Jana Procházky je přestavěla na tkalcovnu. Pod hrází Nového rybníka se začaly vyrábět
hedvábné stuhy pro dámské klobouky, určené převážně pro tuzemské trhy. Památka na léčebné a příznivé účinky železitého pramene pod hrází Nového
rybníka se však uchovala v podobě pojmenování
lokality Na Lázních.
Text: Mgr. Petr Lintner, Soběslavské pohlednice,
upravil Mgr. Jan Bakule, Fire Factory SE

Ideální řešení tohoto problému nabízí Brunner.
Je to integrovaný omezovač tahu komína, nazvaný Sissi klapka.
Tato klapka je v podstatě odkuřovací díl, ve tvaru T, umožňující přisávání „falešného“ vzduchu. Vyrábí se pro průměry odkouření 180 mm,
200 mm a 250 mm. Průměr otvoru pro přístup
„falešného“ vzduchu je vždy 160 mm.

Varianta 1 (obr. 1):
na přívodu externího
vzduchu je zabudovaný
T kus, aby byl zajištěný
přívod vzduchu i k Sissi
klapce

(obr. 2): stejný případ
jako obr. 1, jen s izolací
přívodu vzduchu, aby
byl minimalizovaný
vznik kondenzátu
na potrubí.

Varianta 2 (obr. 3): přívod externího vzduchu je
napojen přímo na vložku, stejně jako přisávání
k Sissi klapce. V tomto
případě si objednejte
ještě jednu přírubu –
průměr 160mm.
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Mohlo by to být

od 89.848,-

o něco užší anebo i chladnější?

Teplovzdušný plášť není v naší produkci žádnou
novinkou. Již v osmdesátých letech byly naší firmou
nabízeny modely HKS a HKF vybavené tímto pláš-
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TEPLOVZDUŠNÝ PLÁŠŤ

Stil-Kamin 62/76 bez konvekčního pláště

1442

Menší zabudovávací hloubka nepotřebuje žádné
vysvětlení. Tento typ vložky je možno použít v situacích, při nichž se zdá, že již z hlediska prostoru
nemají řešení. Hloubka ohniště je minimalizovaná
na 200 mm, ale přitom zůstala zachována jeho šířka
i výška. Do ohniště tedy bez problému dřevo položíme či postavíme. U některých zákazníků, může
být snížená vsázka dřeva i výhodou - nehrozí zde
totiž přeplnění topeniště a následné přetopení. Krbové vložky velice pozitivně překvapí přirozenou
„hrou plamenů“.

těm. Důvodem pro použití těchto plášťů byl tehdy
cílený odvod teplého vzduchu do míst, kam si zákazník přeje. Postupem času se ale i krbové vložky
začaly obestavovat sálavými obestavbami a poptávky na rozvod teplého vzduchu utichaly.
Dnešní důvody pro použití teplovzdušného pláště
jsou však úplně jiné. Výkon, který vložka vydává
přes korpus, je díky klesající poptávce příliš vysoký.
Podíl tepla, který vložka vydává do místnosti přes
sklo je dnes již dostačující. A tak přichází na řadu
opět teplovzdušný plášť, díky kterému může být
teplo cíleně odvedeno. Často se setkáváme i s případy, kdy na umístění vložky zbývá minimum místa.
Teplovzdušný plášť u kterého můžeme zvolit menší
odstup od zdi, stejně jako provedení s nižší zabudovávací hloubkou umožní snížit celkovou hloubku
krbu. Konvekční ochranný plášť je dodáván pro obě
výše uvedené varianty.
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Stil-Kamin 53/88 bez konvekčního pláště

Architektur-Kamin 45/101 bez konvekčního pláště

Architektur-Kamin 38/86 bez konvekčního pláště
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21-90

21-90

57

154

280

457
10-65

76

154

349

ø198

780

1106

1166
1117
10-65

21-90

21-90

911

154

75

502

1049

50

538

1262
1316

851

1262

1316

51

876
882
1006
1116

Architektur-Kamin 45/101 s konvekčním pláštěm

Architektur-Kamin 38/86 s konvekčním pláštěm

1136

966
21-90

ø1
98

ø1

241
253
469

253
469

ø158
241

1007
1064

57

764

ø158

880

386
76

898

ø198

ø124
243
261
272
479

ø158

154

280
21-90

76
10-65

1077

1126
1106

456

349

780

98

57

50

154

1211
1117

76
21-90

21-90

911

154

502

538

851

1049

1161

50

10-65

1381

1381

51

1010
1016
1140
1250

876
882
1006
1116
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„Firetube“
aneb Aston Martin po Německu!

Ve dnech 25. 10 - 26. 10. 2012 proběhlo pod hlavičkou firmy Fire Factory SE školení u německé
firmy Firetube.
Firma Firetube, která je známa především svým
neortodoxním přístupem a bojovností za kvalitní
kamnářskou řemeslnou výrobu, nás přivítala přímo v srdci výroby – německém Elterleinu, který se
nachází, coby kamenem dohodil od českých hranic.
Ačkoliv se termín školení přímo prolínal s termínem srazu Českého cechu kamnářů, sešla se v Elterleinu skvělá mladá parta kamnářů, kteří mají
o tyto výrobky opravdový zájem – tedy MLÁDÍ
VPŘED!!!
Na místo „uhlazených košil“ nás přivítal dredatý týpek v kapsáčích – ano majitel firmy Firetube
pan Axel Schmitz. V podstatě vše, na co jsme novém středisku firmy Firetube narazili, bylo řešeno
výjimečně, netradičně - i to je jedno z hesel firmy.
12

Konkurenci neznají, žádnou totiž nemají. Jsou prostě jiní....
Ubytováni jsme byli přímo ve Firetube Academy,
kde je každý pokoj řešen individuálně, v každém
pokoji jsou jiná kamna či neobvyklý prvek, který
všemu dodává mimořádnou osobitost. Toto všechno jasným způsobem vystihuje firmu Firetube, její
výrobky, zaměstnance, přístup ke kamnáři, přístup
k opravdovému řemeslu.
Samotné školení vedl přímo majitel firmy pan Axel
Schmitz. I on si byl dobře vědom počátečních pocitů všech zúčastněných – tedy, že výrobky Firetube jsou prostě a jednoduše „napálené“. Také z toho
důvodu se kamnáře již od počátku snažil velmi
pádnými argumenty přesvědčit, že originalita těchto produktů, jejich mimořádná variabilita a funkčnost odpovídá i jejich cenám. Na vyhotovený kus
je po objednávce přilepena kartička se jmenovkou
budoucího majitele. Každá kamna jsou vyrobena
a složena přímo na míru až po objednávce.
Pan Schmitz nás seznámil se třemi základními řadami, ze kterých firma vychází. Tedy s řadou Modulöfen, Solitaröfen a Individualöfen. Každá z těchto řad má svá specifika, zároveň se však propojují
a kombinují. Na základní topeniště – burner lze napojit teplovodní výměník, teplovzdušný výměník,
plotýnku jednu dvě či tři, kamna lze připojit na tah,
kamna lze obestavit, v teplovodním výměníku lze
topit i bez vody, výměníky si můžeme po čase i vyměnit!! Mohl bych pokračovat, ale nechci. Tohle se
totiž, přátelé, musí vidět!!!
Ačkoliv někteří kamnáři přijeli na školení se značně
rozporuplnými pocity především z ceny výrobků,
konec byl již podle ohlasů velmi pozitivní. Kamnáři
pochopili, že se jedná o výjimečnou firmu s nadčasovými výrobky, které se však neprodají samy.
S realizací si kamnář musí pohrát, zákazníka musí
najít a předat mu filozofii produktu. K tomu všemu
musí ukázat svou zručnost a představivost. Jednoduše zákazníkovi ukázat, že kamnářské řemeslo ještě nevymřelo, a že po realizaci těchto kamen bude
zákazník vědět, že má doma „Aston Martin“, který
byl vyroben jen a jen jemu - na míru...
Další školení proběhne ve dnech 18. 4 – 19. 4 2013!
Za firmu Fire Factory SE Mgr. Jan Bakule

Snímek zachycující situaci. Cimrman je již ve stanu, zbylí členové expedice budou za několik hodin sice zcela zdraví, ale
mrtví. Záhadou zůstává, kdo snímek pořídil, když výprava
měla jen pět členů. Odpůrci Cimrmanových myšlenek přišli
sice s teorií, že se jedná o památeční snímek, který Cimrman
cynicky pořídil při svém odchodu druhého dne zpět do základního tábora, my o tom však pochybujeme. Doposud se totiž
nepodařilo prokázat fakt, že by Cimrman uměl fotografovat.

...topte doma,
bydlete venku!
ale pak se ničemu nedivte...

Odborná veřejnost již léta vede spory o škodlivých vlivech teplovzdušného zdroje tepla, použitého při vytápění obydlí. Někteří se kloní k teplovodním systémům, jiní k důslednému omývání
kovových sálavých ploch před zažehnutím ohně.
My jsme sáhli k osvědčenému, totiž do pozůstalosti českého génia Járy Cimrmana, který podobný problém razantně vyřešil již v lednu 1906, kdy
se jako polární porodník účastnil nácvikové operace týmu Roberta Edwina Peryho v severním
Norsku. Pětičlenné expedici hrozil krach v okamžiku, kdy se část polárníků odmítala nastěhovat do stanu vytápěného teplovzdušnými litinovými kamny Cimrmanovy konstrukce s tím, že
rozžhavená kamna natolik víří prach a nečistoty,
že to ohrožuje jejich zdraví. Jednalo se o čtveřici
německých, přehnaně čistotných (Cimrman se
o nich zmiňuje jako o „teutonských mydlinách,
které by raději zmrzly, než by snesly tu trochu
chlapského nepořádku“) polárníků. Po vzrušivé
diskusi, které předcházela Cimrmanova dvouhodinová přednáška na téma bílá smrt, se skupina
nedohodla na kompromisu, Cimrman se vrátil
do vyhřátého stanu a Němci setrvali na svých
pozicích, což se jim oné mrazivé noci stalo pravděpodobně osudným.
Dokladem toho, že Cimrman měl opět pravdu
může být i titulek Prager Zeitung ze dne 18. 3.
1906 „Ocelový čechorakušan jako jediný přežil polární výpravu“.

