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7. VELETRH VYTÁPĚNÍ, ALTERNATIVNÍCH
ZDROJŮ ENERGIE A VZDUCHOTECHNIKY
Souběžně probíhající veletrhy:

FOR ARCH | FOR STAV | FOR WOOD | BAZÉNY, SAUNY & SPA

www.for-therm.cz

20. – 24. 9. 2016

Foto na titulní straně:
Opravdové srdce domu – akumulační kachlová kamna,
kachloví od firmy K&K POKER Bechyně, technologie
Olsberg + KMS, realizace Kamnářství Koutecký - krby,
kamna, komíny. Foto Kateřina Blahová-Bliss.

Takže příště u vás doma?
Ing. Jitka Pokorná
Jednou z výhod, které mohou využít partneři Kolem kamen, je focení jejich kamnářských
realizací profesionálním fotografem. Tento
rok jsme s fotografkou Kateřinou objely pěkných pár českých domácností, navštívily jsme
Jižní Čechy, Šumavu a sjezdily téměř každý
kout na Karlovarsku. Naplnily jsme si auto až
po střechu foťáky, stativy a objektivy. Přibalily
dekorace v podobě oblíbených dek, váz, kytek,
stoliček a mnoho dalších krásných věcí, o kterých si většina mužské populace myslí, že jsou
úplně na nic (zvlášť pokud jsou odstínem jen
málo vzdálené od růžové). V podstatě jsme
se ale obě shodly, že si tyto neužitečné věci
do našich domovů pořizujeme s přihlédnutím
k tomu, jak se krásně budou hodit na příštím
focení. Nebo se tím alespoň utěšujeme při každém dalším nákupu doplňků. Ano, Kateřina ten
designový šál vlastně vůbec nepotřebovala, ale
ta barva se přece tak nádherně doplňuje se
studeným kachlovím. To, že jí moc sluší, je přece naprosto nepodstatné.
A protože máme během přejezdů od jedné rodiny ke druhé v autě spoustu času, většinou se
debata točí kolem navštívených domácností.
Obecně se dá říci, že když zákazník s focením
souhlasí, tak se na něj i těší a bývá povětšinou
velmi milý. Jsou místa, kde dvě hodinky utečou
jako voda, dostane se nám malého pohoštění,
paní majitelka nám stihne ukázat svoji nád-

hernou zahradu, majitel se se zájmem vyptává
na používané foťáky, značky objektivů a ceny
stativů. Rozpovídá se, jak v mládí také rád fotil, a velmi ochotně se zapojí do celého procesu. Stěhuje nábytek, utírá prach, vynáší z půdy
různé další propriety, které by na fotografiích
mohly vypadat dobře. Co na tom, že si kvůli focení musel vzít půl dne volna z práce.
Jindy jsme zase pro starší manželský pár jasně vítaným zpestřením podzimního odpoledne.
Všude rozsvícené svíčky, na stole chlebíčky,
na policích probublávají lehce zkvašené plody
šípku, bezu, trnek. Vše pečlivě popsané žluťásky, opatřené datem a druhem ovoce. Zavádím řeč na domácí ovocné víno, přidám vtípek
o nejlepší odrůdě JaRyNa (jablka rybíz napůl)
a už ochutnáváme. A pane inženýre sem a paní
fotografko tam. Marně se snažíme vysvětlit, že
nás čekají další zákazníci, a že jsme zde autem.
Nakonec i zde, stejně jako u filmu, platí, že nejhorší jsou na focení děti a zvířata. Nicméně nikdo neodolá tomu mít ve svém rodinném albu
čtyřnohého miláčka v „naprosto uvolněné“ poloze vedle roztopeného krbu. A už se nosí piškoty či jiné pamlsky a volá sedni, zůstaň nebo
hodná holka, jedno zda se jedná o čivavu či
ohromnou dogu. Děti se s námi buď odmítají bavit úplně, nebo je nelze v hovoru zastavit.
Moc ráda vzpomínám na malého pačesatého

klučinu předškolního věku, který byl při focení
naprosto přirozený. Hned jsme se s Kateřinou
staly obě jeho tetami. „Teto, nikam nejezdi, budeme si spolu hrát, ukážu ti svůj pokoj, mám
i svoji koupelnu,“ pronáší, zatímco už nás tahá
za rukáv. O mamce i taťkovi jsme během chvilky
věděly asi úplně vše. „V září jdu do školy, všichni kamarádi odjeli na prázdniny, já musím k babičce. Babička má králíky, mamka cukrárnu. Jo
pěknej pokoj, ale já spím raději u mamky. Tady
někdy přespává taťka, když se vrátí pozdě večer
a smrdí mu šaty.“ Musíme jet, ale je tak milý, že
bychom si s ním opravdu rády postavily Lego.
Tak snad někdy příště...
Za těch pár dní jsme navštívily mnoho domácností, všechny byly jedinečné a neopakovatelné a některé se nám na trvalo vryly do paměti.
A to jsme strávily návštěvou jen několik málo
hodin. Co potom asi vy kamnáři, kteří stavíte
krb či kamna v českých rodinách mnoho dní
a někdy i několik týdnů. Věřím, že se pak někteří vaši zákazníci stávají přáteli, a možná i kamarády na celý život. Určitě slýcháte neuvěřitelné
příběhy a bůh ví pro kolik malých kloučků už
jste se stali strejdou. A já vám tedy v novém
kamnářském roce přeji hodně právě takto milých zákazníků. A k tomu ještě těch méně sympatických jen tolik, abychom si těch nejlepších
nezapomínali vážit.
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Nové tištěné ceníky

Jak už určitě všichni víte, máme všechny naše
ceníky umístěné kromě webových stránek také
na „cloudovém úložišti“, ke kterému se pohodlně
dostanete z mobilních telefonů, tabletů i z vašich
počítačů. Na „cloudu“ najdete také navíc spoustu dalších užitečných informací, technické listy,
ale i prospekty a fotografie. Všechny informace
na cloudu pravidelně aktualizujeme.
I když se tištěné ceníky nedají tak snadno aktualizovat jako elektronické, rozhodli jsme se jich
„pár“ vytisknout. V tomto případě se nejedná
o ceníky krbových, nebo kamnových vložek, ale
o ceníky doplňkového sortimentu a některých krbových kamen. Tištěných ceníků je celkem 8 druhů a každý reprezentuje jinou firmu.

IronDog se v Čechách
pěkně zabydluje

• Všem kamnářům, kteří si objednají v rámci
listopadové akce litinová kamna IronDog
nabízíme rabat 32% a litinovou pánev
Skeppshult jako dárek pro jejich zákazníka.
• IronDog partner (podmínkou je alespoň jeden
kus kamen vystavený na prodejně)
získá navíc ještě jednu pánev Skeppshult pro
svou potřebu.
Akce platí pro objednávky učiněné do 31. 12. 2015.
Bližší informace a objednávky na: info@fire-factory.cz
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SKEPPSHULT – litinové nádobí ze Švédska, které
už se celá řada kamnářů naučila prodávat – třeba
jako doplněk ke kachlovým sporákům.
RED ANVIL – dokonale zpracované většinou nerezové krbové nářadí, které nezkazí žádný interiér. Kromě toho jsou v nabídce různé typy „košů“
na dřevo a naprosto geniální štípačka na třísky.
Další 4 ceníky jsou věnovány krbovým kamnům
IRON DOG, DRU, DIK GEURTS a SWEDISH CLASSIC (Westbo, Keddy, Attityd).
Při tisku jsme nemohli zapomenout na naši oblíbenou značku FIRETUBE – tradičního sběratele
největšího množství „lajků“ na našem Facebooku
a novinku v sortimentu – firmu PERTINGER.

U těchto dvou výrobců jsme však do ceníků zařadili pouze výběr ze sortimentu.
Pokud u uvedených firem dojde ke změně cen,
budeme vás o tom informovat a ceny ihned aktualizujeme na cloudu a webu.

VIDAR MEDIUM (původní cena 47.460,- bez DPH) si v doprodeji můžete objednat za

28.500,- bez DPH

VIDAR LARGE (původní cena 53.060,- bez DPH) si v doprodeji můžete objednat za

31.900,- bez DPH

Společnost Dik Geurts oznámila, že ukončila výrobu krbových kamen Vidar v provedeních
Medium a Large. Tato kamna budou tedy k dispozici pouze do vyprodání zásob. V nabídce
i nadále zůstává provedení Wall a Triple.
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Letošní FOR ARCH přilákal
více zahraničních vystavovatelů
Na šestadvacátém ročníku bylo také předáno několik ocenění.
GRAND PRIX 2015 – soutěž o nejlepší exponát/
technologii veletrhu
• ATTACK heating CZ, s.r.o., za automatický
litinový kotel ATTACK FD AUTOMAT na pevná
paliva a pelety
• CARETTA SPA CZ, s.r.o., za lázeňskou vanu
Medico
• Tepelná čerpadla AIT, s.r.o., za alpha innotec
SWC/SWCV – kompaktní tepelná čerpadla
země/voda
• TOPINFO, s.r.o., za praktickou příručku, která
upozorní laickou veřejnost přehledným způsobem na možná úskalí při nákupu nemovitosti
• Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., za inovativní řešení nosné stropní konstrukce pro
svépomocnou výstavbu umožňující snížení
konstrukční výšky, hmotnosti a pracnosti
Young Architect Award 2015

V sobotu 19. září skončil v pořadí již 26. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR
ARCH a spolu s veletrhy FOR THERM, FOR
WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE
& WATER, jejichž hlavním tématem bylo „snižování energetické náročnosti budov.“
Na ploše 39 158 metrů čtverečních se představilo celkem 830 vystavovatelů. Oproti
loňsku vzrostl počet těch, kteří přijeli ze zahraničí. Kromě českých firem se na výstavišti
prezentovalo dalších třináct zemí. Veletrh letos přilákal stovky novinářů a téměř 75 000
návštěvníků.
Atmosféru letošního ročníku komentuje Martin František Přívětivý, ředitel mezinárodního
stavebního veletrhu FOR ARCH: „Od počátku
příprav letošního ročníku jsme vnímali velký zájem vystavovatelů o prezentace na FOR ARCHu.

Potvrzuje to příznivý ekonomický vývoj České
republiky. Zatímco v předchozích letech, kdy
firmy i občané své investice odkládali, nyní je
vidět velká chuť lidí opět stavět, rekonstruovat,
a tedy i utrácet.“
26. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v číslech:
Počet vystavovatelů: 830
Počet zahraničních vystavovatelů: 66
Čistá výstavní plocha: 20 062 m2
Hrubá výstavní plocha: 39 158 m2
Počet zastoupených států: 13
Počet akreditovaných novinářů: 172
Počet návštěvníků: 74 152
Více informací najdete na www.forarch.cz

• Titul Beton Brož Young Architect Award 2015
Projekt: Železnice – variabilní prostor
Autor: Ing. arch. Kristýna Smržová
Architekt roku 2015
• Ing. arch. MArch. Adam Gebrian
(propagátor a kritik architektury)
SUSO 2014/2015
Na veletrhu FOR ARCH proběhlo i finálové kolo
a slavnostní vyhlášení výsledků Soutěžní přehlídky
stavebních řemesel, kterého se zúčastnil i ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek:
• Obor zedník: 1. místo – David Dobeš a Tomáš
Božek ze SOU Kyjov
• Obor truhlář: 1. místo – David Málek a Štěpán
Jalůvka ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí
• Obor kameník a kamenosochař: 1. místo
– Františka Hausdorfová ze SPŠ kamenická
a sochařská Hořice
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DRU Maestro - čištění skla

U nás v Kolem kamen jsme
si zvykli na to, že spolupracujeme s firmami, které používají opravdu novátorské technologie, ale
novinka v prospektu DRU
nás přece jenom trochu
překvapila. Některé fotografie v novém prospeku
jsou totiž označené logem aplikace LAYAR, kterou
si můžete bezplatně stáhnout do vašeho mobilního telefonu (samozřejmě jenom do těch „chytřejších“) nebo tabletu. Pokud máte aplikaci staženou
(a aktivní) můžete namířit telefon na označený
obrázek a po jeho naskenování se krb rozhoří.
Můžete tedy snadno ukázat zákazníkovi krb v akci.
V DRU do doprovodné hudby k videu zapracovali
i praskání dřeva – tak musíte trochu doufat, že
zákazníci nebudou video brát zas tak smrtelně
vážně...

Pro ty z vás, kteří si nejsou jisti, co je to vlastně
Maestro - série, připomínáme, že se jedná o nejnovější řadu krbových vložek od holandského
výrobce DRU. Tato série je inovativní především
v tom, že má hořáky zavedené přímo do keramických polen, takže plameny vytvářejí opravdu
dokonalou iluzi hořícího dřeva. Tato řada samozřejmě disponuje všemi vymoženostmi, o kterých
jsme již dříve na stránkách Kolem kamen psali.
Tentokrát se chceme v krátkosti pozastavit u jedné
praktické záležitosti – a to je čištění skla. Pro sklo
u Maestro - série, které je potažené tenkou „antiodrazovou vrstvou“ je následující postup vyžadován. Sklo musí být samozřejmě čištěno pravidelně
(i když ne tak často jako u krbů na dřevo). Pro trvale jasný pohled na oheň, by měl být použit čistič
skel DRU (sada na čištění skla Art.Nr.26347). Důležité je před prvním zatopením odstranit (očistit)
ze skla všechny mastné skvrny, jako jsou například
otisky prstů. Při manipulaci se sklem krbu se doporučují bavlněné rukavice. Sklo by se mělo přečistit hned po prvním zatopení. Pozor – je důležité
nechat sklo opravdu vychladnout. Láhev DRU čističe skel důkladně protřepejte. Poté naneste DRU
čistič skel na vlhkou utěrku z mikrovlákna. Stírejte
sklo s DRU čistícím prostředkem odshora až dolů.
Zde nevyvíjejte žádný tlak! Po několika minutách
zcela setřete sklo suchým hadříkem z mikrovlákna
(odshora až dolů). Při silném znečištění zopakujte
výše uvedené kroky.

Podtrženo, sečteno, dodržujte následující:
• Odstraňte otisky prstů a nečistoty, aby se nevypálily.
• Sklo nečistěte, pokud je ještě teplé.
• Vždy používejte DRU čistící prostředek.
• Vždy používejte utěrku z mikrovlákna. Ostatní materiály
jako papírová role, ocelová vlna atd., mohou způsobit
škrábance a poškození skla.

Zbývá už jen pár dní
a jedno poslední přání.
Ať všechno, co prožijete

do konce roku

kolem kamen
provoní klid a pohoda,
ať Vám kocour nesní husu

a ať Vás celý příští rok

provází jen štěstí,
radost a smysluplná
práce, která každého

pěkně zahřeje!
www.kolem-kamen.cz
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Vychytávka Layar

3x Maestro
Maestro-série dostupná již i v provedení na propan.
Maestro-série v Pallete CAD 3D.
Maestro-série má nová skla.

Co v ceníku nenajdete…

O povaze krbové vložky hodně napoví už její název Spartherm Magic. Magický krb s ohněm viditelným
z každého místa obytného prostoru. 270° obloukového prosklení znamená, že vám oheň v interiéru nikdy nezmizí z očí – na rozdíl od “panorama” krbů, které mají sice také sklo ze tří stran, ale zezadu oheň
prostě nevidíte.
Speedy Magic se vyrábí ve dvou verzích – s ručním a elektrickým ovládáním dvířek. Ceny za samotnou
vložku jsou: 158.480 Kč/211.792 Kč bez DPH. To je údaj, který najdete v ceníku. Co však v ceníku nenajdete, jsou ceny obestaveb, respektive ceny krbové vložky s obestavbou. Tento ceník tedy přikládáme:
model

objednací číslo

cena bez DPH

Magic 100 s obestavbou, otáčení dvířek ručně

1017193

228.200,-

Magic 100 s obestavbou, otáčení dvířek elektricky

1017193

281.960,-

Magic 200 s obestavbou, otáčení dvířek ručně

1017193

256.200,-

Magic 200 s obestavbou, otáčení dvířek elektricky

1017193

309.960,-

Magic 300 s obestavbou, otáčení dvířek ručně

1017193

280.280,-

Magic 300 s obestavbou, otáčení dvířek elektricky

1017193

333.760,-

Spartherm Magic 200

Obestavby jsou vyhotovovány jako zakázková výroba a je tedy nutné počítat s delšími dodacími termíny
(7-10 týdnů). Vaši zákazníci mají na výběr z barev - Nero, Graphit, Terra, Perle a Weiss. Všechny barvy
jsou za stejnou cenu. Pokud budete požadovat S-Thermatik, je nutné na tuto skutečnost upozornit již
při objednání krbu.

Tip na vánoční dárek

Litinové nádobí Skeppshult
objednávejte pohodlně v našem e-shopu:
http://e-shop.kolem-kamen.cz/

T na vánoční
Tip
dárek
d
Krbové nářadí
K
R
Red Anvil

objednávejte
o
b
pohodlně
e-shopu:
v našem
n

http://e-shop.kolem-kamen.cz/

Na základě opakujících se dotazů na typ šamotů
dle krbové vložky přikládáme tabulku, ve které je
tento typ uveden:
AK
38/86 + 38/86 k + Tunnel
45/101 + 45/101 k + Tunnel
53/121 + Tunnel
53/135 + Tunnel
53/166 + Tunnel
AK Eck
38/86/36
45/67/44
45/82/48
45/101/40
53/121/50
Eck
42/42/42
51/52/52
57/52/52
57/67/44
57/82/48
70/33/33
KK
51/55
51/67
57/55
57/67
Panorama
42/42/42/42
51/25/101/25
51/88/50/88
51/66/50/66
57/25/60/25
57/25/85/25
51/25/121/25
57/40/60/40
57/40/85/40
70/25/40/25
Stil
51/67
53/88
53/88 k
62/76
62/76 k
75/90
Stil Tunnel
51/67
53/88
62/76
75/90

hladké
hladké
hladké
hladké
hladké
hladké
vroubkované
vroubkované
hladké
hladké
hladké
vroubkované
vroubkované
vroubkované
vroubkované
hladké
vroubkované
vroubkované
vroubkované
vroubkované
vroubkované
hladké
hladké
hladké
vroubkované
vroubkované
hladké
vroubkované
vroubkované
vroubkované
vroubkované
cihlové
cihlové
cihlové
cihlové
cihlové

hladké
hladké
hladké

vroubkované
hladké
hladké
hladké

U některých krbových vložek je možné si vybrat z hladkých
a „cihlových“ šamotů. V základním ceníku jsou šamoty s „cihlovou optikou“, pokud zvolíte hladké, ušetříte 2.100 Kč. Jakoukoli sadu šamotů si můžete nechat nalakovat antracitovou
barvou za příplatek 1.400 Kč.
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Spartherm Magic 300

Šamoty

Vše, co chceme k Vánocům, je Rolnička

KAMNOVÉ VLOŽKY

Malý krok pro

Nejmladší produktová
řada firmy Brunner –
kamnové vložky WF se
dočkala drobné inovace. Do sortimentu byla
oproti ceníkům 15/16
doplněna elektronická
regulace hoření EAS. Označení těchto dvou kamnových vložek je vlastně zkratka z německého
„Warmluft Feuerung“ - neboli teplovzdušné vytápění. U těchto kamnových vložek se předpokládá,
že budou využívány více teplovzdušně. I z tohoto
důvodu nemají pod horním litinovým dílem šamotovou vyzdívku. Ideální je zapojení s teplovzdušným výměníkem, ale je samozřejmě možná i kombinace s vyzdívaným tahovým systémem – zde si
ovšem nemůžeme dovolit takové délky tahů, jako
u vložek z řady HKD.

hlásí přírůstek

Už v březnu příštího
roku se řada WF rozroste o nový model
WF 25. Tato novinka
v základním rozměru 405 x 435 mm
doplní produktovou
řadu a stane se, díky
svým kompaktním
rozměrům, vhodnou
náhradou zastaralých zařízení.
Řada WF 25 bude
- Kč
.516D,PH
7
4
standardně dodábez
vána s napojením
kouřovodu o průměru 145 mm (výjimkou bude
WF 25 s technologií EAS, zde je připojení kouřovodu 180 mm).
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Až letos u dobrých odběratelů před Vánoci zazvoní pošťák a doručí jako poděkování za spolupráci
malý dárek, věřte, že to není jen obyčejný dárek.
Nechceme pouze poděkovat, rádi bychom darovali něco výjimečného. Proto jsme se rozhodli letos
zabalit do vánočních balíčků Rolničku. Pokud tápete, co že to letos předáme pošťákovi, čtěte dál.
Jak jsme již psali v minulých číslech, v Soběslavi
už mnoho let působí skupinka lidí s velkým srdcem, kteří svůj život zasvětili tomu, že pomáhají
hendikepovaným. Říkají si Rolnička a jen v chráněných dílnách zaměstnávají už více než tři desítky lidí s nejrůznějším druhem postižení. Věnují se
zde společně ručním pracím – například vyrábějí
jedinečné dřevěné hračky, keramické hrnky, textilní dekorace nebo kalendáře. Kromě těchto všech
činností ještě otevřeli pro své spoluobčany malou
kavárnu, kde prodávají naprosto delikátní zákusky.
Aby si jejich výrobky mohli prohlédnout a zakoupit i lidé mimo Soběslav, prezentují je na nejrůznějších akcích v průběhu roku. Od všemožných
trhů a ,,hračkobraní‘‘ až po dražbu originálních
výrobků, která se koná pravidelně před Vánoci
na pražské Kampě. Záštitu nad touto akcí každoročně přebírá herec Jaroslav Dušek.
Rolnička má trochu jinou filozofii, se kterou k výrobě přistupují: naše výrobky vás musí na první

pohled zaujmout a až když zjistíte, že bez nich nemůžete být a koupíte si je, uvědomíte si, že jste
ještě pomohli dobré věci. A přesně tak jsme se
tedy i my rozhodli připravit naše dárky. Vymysleli
jsme společně kolekci obsahující: dřevěnou stavebnici Malý pecivál, čaj z našich kamen, praktickou a snad i vkusnou zástěru a nakonec ještě i návrh na letošní PFko. Celý design těchto výrobků se
pochopitelně točí kolem kamen. Prioritou samozřejmě bylo, aby co největší podíl práce na těchto
výrobcích, byl prováděn právě zaměstnanci Rolničky. A jak se to celé povedlo, můžete posoudit
sami. Teď už je tedy snad všem jasné, čím je ona
Rolnička, kterou letos dárkově zabalíme a předáme pošťákovi.
A nakonec, pokud by měl snad někdo podobný
nápad, může si další jejich originální dárky prohlédnout a zakoupit na www.rolnicka.cz/katalog-chranene-dilny/ nebo si pro svoje zákazníky domluvit individuální zakázku, jako jsme učinili my.
Ti, kdo chtějí prostě jenom prospět dobré věci,
mohou jednoduše posílat své příspěvky na účet
chráněné dílny: 4200192658/6800.
Poslední, co snad ještě můžeme dodat, je fakt, že
díky úžasné spolupráci s Rolničkou nám už dnes
na stole leží ve dřevě vyvedený prototyp na příští
rok. Tak se můžete těšit na další kousek do sbírky...

V roce 2016
už nebudeme
nabízet kamna
a krbové vložky firmy
Rokossa Energy a soustředíme se pouze na obchod s teplovodními produkty firmy Spartherm.
Skladové kusy nabízíme k odprodeji za obzvláště

výhodných podmínek – se slevou více než 50%.
Kamna Rokossa Energy s označením IG 1 jsou
velice podobná modelu Spartherm Senso M H20,
stejně jako kamna IG 2 modelu Spartherm Ambiente A4 H20 a kamna IG 3 modelu Spartherm
Piko H20. Aqua F100 z produkce DRU jsou velice
účinná a na obsluhu jednoduchá plynová kamna
s veškerým ovládacím komfortem, na který jsme
zvyklí z plynových krbových vložek tohoto výrobce, včetně dálkového ovládání.

IG1 v provedení Terra

IG2 v provedení Perle

cen

Technické parametry:

Technické parametry:

nominální výkon 7,9 kW

nominální výkon 8,3 kW

výkon do vody 5,0 kW

výkon do vody 5,4 kW

rozsah výkonu 5,5 - 10,3 kW

rozsah výkonu 5,7 - 10,6 kW

účinnost 85 %

účinnost 89 %

šířka dvířek 460 mm

šířka dvířek 460 mm

výška dvířek 698 mm
typ otevírání pantové
hmotnost 180 - 250 kg

IG3 v provedení Amarone

informuje:
V ceníku 2016/17 už se bohužel neobjeví teplovodní výměníky ke KK 51/55, KK 57/55, KK
51/67, KK 57/67 (verze s rovným i obloukovým
sklem) a HKD 4.1 – tedy provedení HKD 4.1 w.
Toto zboží bude v nabídce pouze do vyprodání
zásob.

teplovzdušný výkon
teplovodní výkon

teplovzdušný výkon
teplovodní výkon

49.0a bez DPH
00,Kč

TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

- vše za 49

cen

49.0a bez DPH
00,Kč

výška dvířek 560 mm
typ otevírání pantové
hmotnost 230 kg

DRU Aqua F100

teplovzdušný výkon
teplovodní výkon

Technické parametry:
nominální výkon 7,9 kW
výkon do vody 4,6 kW
rozsah výkonu 5,5 - 10,3 kW
účinnost 88 %
šířka dvířek 460 mm

cen

49.0a bez DPH
00,Kč

výška dvířek 420/420 mm
typ otevírání pantové

cen

49.0a bez DPH
00,Kč

hmotnost 260 kg

9

K E R A M I K A a S TA V E B N Í M AT E R I Á LY

ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU
obestavbových krbových desek (1.350 kg/m3) a litých šamotů (2.150 kg/m3)
I když náš klasický formát 66 x 22 cm budeme nadále dodávat, rozhodli jsme se nabídku obestavbových krbových desek a litých šamotů rozšířit.
Hlavním důvodem byla možnost kombinace stávajících velkých formátů 100 x 500 x 3 cm s menšími formáty, se kterými se snadněji pracuje. Nově
tedy nabízíme formáty 100 x 25 x 3 cm a 50 x 25
x 3 cm.

Určitě si všimnete ojedinělého nacenění, které
neznevýhodňuje menší formáty. Naše desky stojí
v přepočtu na plošný metr úplně stejně ve velkých i malých formátech! Asi bychom se zbytečně
rozepisovali o tom, jak snadnější je manipulovat
s deskou 50 x 25 cm, oproti desce 100 x 50 cm.
Navíc k těmto akčním cenám, které budou pla-

No a co by to bylo za nabídku bez zaváděcí akce:
1.350 kg/m3
100 x 50 x 3 cm
100 x 25 x 3 cm
50 x 25 x 3 cm
Prodejní cena

Akční kamnářská cena

(zvýhodnění oproti běžné kamnářské ceně ca o 10%)

lité šamoty

2.150 kg/m3

Prodejní cena

Akční kamnářská cena

(zvýhodnění oproti běžné kamnářské ceně ca o 10%)

686,00 Kč

344,00 Kč

172,00 Kč

444,00 Kč

222,00 Kč

111,00 Kč

100 x 50 x 3 cm

100 x 25 x 3 cm

50 x 25 x 3 cm

1.042,00 Kč

522,00 Kč

260,00 Kč

666,00 Kč

333,00 Kč

166,00 Kč

My jsme kamnáři!
Co se každému vybaví bezprostředně po vyslovení slova
kamnář? No asi kachle… a hned potom šamot… Kachle už
vyrábíme spoustu let, ale ten šamot nám v sortimentu chyběl. Teď samozřejmě nemáme na mysli takzvaný „litý šamot”, neboli žárobeton, který už úspěšně prodáváme řadu
let (a nejnovější nabídku najdete na této straně). Šamot jako
šamotová cihla – to je oč tu běží. Tradiční pálený materiál
sice postupně vytlačují moderní nepálené materiály (žárobetony), ale selský rozum velí - „co jednou prošlo ohněm, snese
ho i podruhé (i potřetí, počtvté)”. Nemáme nic proti žárobetonovým tahovým systémům, ale co naplat – v kachlovém
sporáku nám moc nepomůžou a věřte nevěřte, zhruba třetina
naší roční produkce kachlů je určena na stavbu kachlových
sporáků. Myslíme si tedy, že zařazení kamnářských pálených
šamotů do našeho sortimentu je naprosto oprávněným krokem. V následující tabulce vám přinášíme „rychlopřehled“
šamotového sortimentu, který máme skladem. Ceny jsou
uvedeny, jak je naším zvykem, bez daně z přidané hodnoty
a pro koncového zákazníka. Vaše rabatové podmínky si vyžádejte na oslejsek@kolem-kamen.cz.
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tit do konce března 2016, nabízíme ještě další
cenové zvýhodnění. Pokud si obestavbové desky
vyzvednete osobně v Brně, dostanete od nás dalších 500,- Kč slevu na každou odebranou paletu.
No, a protože se nechceme chovat k našemu oblíbenému Brulaporu „macešsky“, slevu při osobním odběru vám samozřejmě přiznáme i v případě zakoupení paletových množství SP4 a SP5.

Objednávky a dotazy na:
snidal@brula.cz nebo 777 555 029
Abychom vám usnadnili rozhodování,
připravili jsme vzorkové palety, které obsahují:
10 ks desek
100 x 50 x 3 cm
10 ks desek
100 x 25 x 3 cm
20 ks desek
50 x 25 x 3 cm
tedy celkem 10 m2 akumulační obestavby za 8.880,00 Kč
Abychom vám usnadnili rozhodování,
připravili jsme vzorkové palety, které obsahují:
10 ks desek
100 x 50 x 3 cm
10 ks desek
100 x 25 x 3 cm
20 ks desek
50 x 25 x 3 cm
tedy celkem 10 m2 akumulační obestavby za 13.310,00 Kč

Ceny dalšího sortimentu na vyžádání.
Zajímavé obchodní podmínky pro kamnáře.
Tažený šamot

rozměry / název [mm]

číslo výrobku

kg/ks

ks/paleta

250x124x64 cihla

RE25-1264

3,60

250

70,-

80,-

250x124x20

RE25-1220

1,10

825

31,-

-

250x124x30

RE25-1230

1,65

540

47,-

-

320x150x15

RE32-1515

1,30

700

50,-

-

320x150x20

RE32-1520

1,75

500

61,-

-

RDB

cena bez DPH

WHH

320x150x30

RE32-1530

2,60

340

71,-

-

320x150x40

RE32-1540

3,45

255

103,-

-

400x200x20

RE40-2020

2,90

320

98,-

-

400x200x30

RE40-2030

4,30

210

137,-

155,-

400x200x40

RE40-2040

5,75

161

172,-

199,-

400x300x30

RE40-3030

6,50

140

206,-

-

420x150x30

RE42-1530

3,40

280

109,-

-

420x150x40

RE42-1540

4,55

200

143,-

-

500x200x30

RE50-2030

5,40

167

185,-

211,-

500x200x40

RE50-2040

7,20

126

238,-

277,-

500x300x30

RE50-3030

8,00

108

253,-

-

500x300x40

RE50-3040

10,80

78

-

393,-

šamotová hurdiska

RE28-2855

7,55

100

-

601,-

Provedli jsme lehký redesign loga, které zdobí naši
keramiku. Pro zájemce připravujeme i speciální kachel
s naším logem k vystavení
na prodejně.

Vysoce moderní, funkční a s jasnými rysy
– to jsou hodnoty produktů rakouské firmy
Pertinger, jejíž nová manufaktura byla právě
otevřena v italské provincii Bolzano, ve městě Vahrnu. Už je tomu 80 let, co se tato rodinná firma zabývá výrobou sporáků. Tradice,
jíž se Pertinger chlubí, by mohla pro některé
znamenat konzervativní přístup, ne však pro
naše rakouské přátele – ti se totiž před rokem
rozhodli udělat pravý opak a ve výše zmíněném Vahrnu si nechali vybudovat nové ultramoderní sídlo firmy. Tato nedávno dokončená
stavba se rozkládá na 15 000 metrech čtverečných a je převážně tvořena futuristickou
kombinací skla a oceli. Projektanti budovy se
rozhodli ještě více propojit výrobu s vedením,
a tak ve Vahrnu naleznete jak tradiční manufakturu, tak management společnosti. Kromě toho návštěvníky přivítá velký prosklený
showroom, kde naleznou vyčerpávající ukázku
sortimentu zboží od vytápění až po kuchyně.
S přesídlením z Mühlbachu do Vahrnu začíná
pro firmu Pertinger nová kapitola v historii
společnosti. ,,Naším cílem bylo dát firmě nadčasové sídlo, ve kterém budeme moci vyhovět
nejmodernějšími prostředky všem požadavkům a kam půjdou zapracovat nové technologie,“ vysvětluje Othmar Pertinger. Ten také
zdůrazňuje, že jeho firma poskytuje moderní
pracovní místa s důrazem na společenskou

odpovědnost, a to zejména ve spolupráci
s místními firmami, kterou se prohlubuje vazba mezi místem a lidmi, kteří žijí v okolí.
Dalším cílem firmy Pertinger je přibližování tradičních postupů s moderními trendy
21. století. K tomu je potřeba nejenom jedinečné know-how, ale především léta zkušeností. To všechno Pertinger má. Jaký je tedy
zázračný recept na sporáky, které už osmdesát let fungují po celém světě? Jsou to čtyři ingredience: umělecké inovativní nápady, čistý
provoz, včasné dodání a nejlepší kvalita. Zároveň je každý sporák jedinečným výrobkem,
protože jej přímo v místě výroby naplánují
a nakreslí přímo podle požadavku zákazníka.
Pokud jste začali zoufat, že firma Pertinger
působí jen v jižním Tyrolsku, můžete být v klidu. Už v devadesátých let začali expandovat
do Evropy a postupně rozšiřují své pobočky.
Dnes je najdete v Německu, Itálii, Skandinávii a ve Velké Británii. Nicméně ve sporácích
Pertinger si každodenně rozdělávají oheň jak
Američané, tak obyvatelé Číny. Pokud tedy
budete příště hledat ideální sporák s tradicí
a moderním provedením, víte, kam sáhnout.
Navíc od letošního podzimu naleznete podstatnou část produkce firmy Pertinger i v nabídce české společnosti Fire Factory SE.

Nový, téměř neviditelný, kachlový kryt revizního
otvoru pro kachlové obestavby moderního střihu.
Je samozřejmě dostupný v jakékoliv glazuře z naší
nabídky
Sedm nových odstínů glazur v našem sortimentu:











Zatímco v předchozích letech jsme zaznamenali
spíše snahu o zužování barevného spektra glazur,
v poslední době stoupá počet zákazníků, kteří si
nedokážou vybrat z našich osmdesáti základních
odstínů a požadují rozšíření nabídky o další odstíny. Proč jim nevyhovět. Právě podle přání našich zákazníků jsme vybrali prvních sedm odstínů,
které po novu zařazujeme do naší nabídky:  zázvorová,  pomněnková,  bikava,  šípková, 
šmolková,  banánová,  bouřková
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TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

Pokřtili jsme nové sídlo firmy

Novinky
z kamnářství Bechyně

Originál je jen jeden!
w w w . f i r e - f a c t o r y . c z

