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OHEŇ NA DOSAH RUKY
Koncept Brunner Urfeuer přináší novou dimenzi
otevřeného ohniště přímo do vašeho pokoje!

Foto na titulní straně:
Obestavba krbové vložky Spartherm
realizace Kamnářství Roman Hanuš

Úvodník
Jitka Pokorná
Každý rok to začíná již kolem září. SePetra
(rozumějte Petru Sedláčkovou, v redakci pracuje totiž tolik Peter, že bylo nutné je nějak
rozlišit, máme tedy SePetru, HaPetru, ŽaPetru, JaPetru atd.), hlásí: „Tak už mám všechny
vánoční dárky!“ a má při tom ve tváři výraz
bohyně všech „nákupáků“. Nenechám se
tím v žádném případě zneklidnit a něco jako
Vánoce je pro mě v tu chvíli vzdálené asi jako
planeta Mars.
Je říjen a ona hlásí: „Už je mám všechny i zabalené!“. To už začíná být poněkud vážnější, ale já se
stále snažím zachovat si stůj co stůj vnitřní klid,
i když mojí skříni, kam ukládám vánoční dárky,
již notně začíná kručet v břiše.
S listopadem je SePetra na poradě poněkud
nesvá. Právě jí volal syn, že přepsal dopis pro
Ježíška, a tu mikinu, co ona má koupenou
a úhledně zabalenou, již nechce. Chce jinou.
Vtom volá Michal-grafik: „Kdy dodáte podklady
pro poslední letošní číslo?!“ Je to tu, Vánoce je
třeba začít brát opravdu vážně a s nimi i můj
vánoční úvodník.
Začínám si tedy lámat hlavu nad tím, co vám
pár dní před koncem roku sdělit, aby to nebylo
přehnaně sentimentální a vánočně kýčovité.
Prosím kolegyně z redakce o tip, volám grafikovi, dělám anketu i mezi kamarády a všichni
do jednoho zavile mlčí. Sedím nad prázdným

papírem a koukám do prázdna. Ze zoufalství
zapínám televizi. Běží jedna vánoční reklama
za druhou.
Najednou to mám. Když chce někdo v nás
vytvořit tu opravdu správnou vánoční atmosféru, musí použít oheň. To vědí všichni reklamní
mágové. Jelikož Vánoce jsou pro nás všechny
rodinná pohoda a pohoda je teplo domova
a teplo domova jsou kamna nebo krb. Není
totiž tradičnějších svátků než svátků vánočních
a právě topení dřevem je, jak jsem nedávno
četla v jedné knize, nositelem této kulturní tradice. Opravdu nemůže být náhoda, že barvou
Vánoc je právě červená, která vyjadřuje lásku,
sílu a žár.
Oheň je mimo jiné i nositelem světla. V době
adventu, přesně 13. prosince, se slaví svátek
svaté Lucie. Jméno této světice pochází z latinského slova lux, česky světlo, a svatá Lucie
je proto často zobrazována s atributy lampy
a plamenů. Tento svátek nám má dávat naději,
že po tmě se k nám vrací světlo.
Nicméně oheň má i očišťující moc. Dříve se
v poslední den roku, na Silvestra, uklízela celá
domácnost, a co se nepotřebovalo, se muselo
spálit. V tento den se také ometala kamna, aby
celý nadcházející rok pěkně hřála, a komín, aby
pěkně táhl. V anglosaských zemích je komín
vstupní branou pro Santu s jeho sobím spře-

žením a krbová římsa místem, kam se zavěšují
punčochy plné dárků.
Plotna je zase u nás v Čechách místem, kam se
dává „tiše a ochotně“ vonět purpura.
A to vůbec není všechno – již celý měsíc před
Vánoci tráví kuchařky večery u pečení vánočního cukroví. Nejen, že tento proces krásně
provoní celý dům, ale vůně vanilky a perníku
nabudí naše chuťové buňky, a pak i ten, kdo
tyto svátky zrovna nemusí zjišťuje, že se také
alespoň trochu začíná na Štědrý den těšit.
Často vzpomínám na jednu zákaznici, která si
pečením vánočního cukroví přivydělávala. Měla
klasickou elektrickou troubu a stařičký kachlový sporák. Za první vydělané peníze si od nás
nechala postavit ještě jeden nový kachlový
sporáček s velikou troubou, kam se vešlo hodně plechů. Tvrdila totiž, že to nejlepší cukroví
je právě z kachlového sporáku. Měla srovnání:
stejný recept, stejné těsto, ale výsledek byl prý
neporovnatelný.
Takže si pořádně zatopte, postavte konvici se
svařákem či punčem na kamna a za zvuku koled
a v kruhu blízkých prožijte ty opravdové Vánoce.
Protože opravdové Vánoce jsou kolem kamen.
No a jestli jsem byla nakonec přece jen trochu
nostalgická, tak doufám, že mi to prominete,
ale kdy jindy než právě v době vánoční.
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URFEUER
Otevřeným krbům URFEUER jsme se věnovali už
v jarním vydání Profi čísla Kolem Kamen.
Možná to byla chyba, protože jsme v době, kdy
byly k dispozici pouze informace o prototypech,
vzbudili tak velký ohlas, že jsme měli problém
vykrýt včas objednávky, které v zápětí přišly...
Po půl roce jsme však již výrazně dál a to, co bylo
původně myšleno jako „ochutnávka“, aneb co
můžete čekat v roce 2016, má již reálný rozměr.
Po představení URFEUER na letošním ForArchu
víme, že nabízíme produkt, který si svého zákazníka dozajista najde. O to víc nás těší, že se původně oznámená paleta výrobků URFEUER ještě
rozšířila.
Urfeuer

Urfeuer

Urfeuer

50/66

50/88

50/110

Urfeuer Eck
50/66/44

Urfeuer Eck
50/88/44

Urfeuer Panorama
50/44/66/44

Urfeuer Panorama
50/44/88/44

Průměr odkouření [mm]

250

300

300

300

300

300

300

Průměr připojení externího vzduchu Ø [mm]

250

250

250

250

300

250

250

Hmotnost bez rámu a litinového obložení [kg]

213

248

275

206

241

180

212

112.980,-

122.640,-

145.320,-

127.960,-

147.392,-

132.580,-

152.124,-

Cena od

Ještě stále probíhá vývoj a díky tomu i úpravy jednotlivých modelů. Z tohoto důvodu se některé parametry ještě mohou změnit.

U všech typů platí, že byly odzkoušeny v akreditované zkušebně podle příslušné normy, že mají
přívod externího vzduchu a přibližně 35% účinnost - o tom všem se dočtete více v již zmíněném
Profičísle KK14.
Brunner URFEUER nabídka se rozšířila i o různá
provedení rámečků a litinového obložení. Krby je
možné litinovým obložením velice jednoduše opticky rozšířit do stran. Použité litinové pláty jsou
stejné jako v ohništi a jsou upevněné v bytelných
segmentových rámech.
Do sortimentu byla rovněž zařazena klapka pro
přívod externího vzduchu pro modely Urfeuer.
CENY KLAPEK PRŮMĚR 250 MM
Jednoduchá, ruční ovládání

8.120,-

Dvojitá, ruční ovládání s vnější mřížkou

12.376,-

Jednoduchá, motorické ovládání

16.604,-

Dvojitá, motorické ovládání s vnější mřížkou

23.576,-
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Novinky

Trend zmenšování ohnišť potvrdili u Brunnera
novým GOF, které má půdorysný rozměr pouhých 30 x 30 cm. Toto ohniště je doplněno dvířky, která rozměrem odpovídají nejmenší rohové
krbové vložce ze sortimentu Brunner - a to GOT

42/42/42. Pro kamnáře, kteří raději konstruují
svá vlastní ohniště, uvádíme i cenu samotných
dvířek. Pokud však zákazník vyžaduje definované parametry a certifikaci ohniště, doporučujeme
zakoupit vše v kompletu. GOF 30 x 30 má stejně
jako ostatní ohniště s tímto označením dvouplášťovou konstrukci a izolační výstelku v horní části
spalovací komory. Ceník GOF 30 x 30 přikládáme.

KRBOVÉ VLOŽKY

Na této stránce chceme dát prostor výrobkům
firmy Brunner, které se dostaly do běžného prodeje v průběhu roku 2016 a kterým jsme se zatím
v Kolem Kamen Profi nevěnovali.

Důležité kamnářské
události v roce 2017
Set GOK S
Dvířka GOT 42/42/42

Těm z vás, kteří jste se zúčastnili některého z našich Brunner školení v Soběslavi, určitě neunikla
debata o GOK - Grund Ofen Kessel. Tedy teplovodních výměnících kombinovatelných se šamotovými ohništi GOF. Tyto výrobky mohou v některých případech nahradit HKD 4.1 w, které už
je bohužel vyřazené ze sortimentu. GOK umožTabulka kombinovatelnosti ohnišť

rovná a radiální dvířka

rohová dvířka

Set GOK A

Dvířka s topeništěm GOF 30x30

ňují totiž stejně jako zmíněný typ HKD téměř nulový výkon „do vody“, pokud si ho tam zákazníci
v danou chvíli nepřejí. V takovém případě spaliny proudí přes tahový systém a do teplovodního
výměníku jde opravdu zanedbatelné procento
energie. Přikládáme tabulku „kombinovatelnosti“
GOK a GOF a ceny GOK.

GOK s (umístěný na straně)

GOK a (umístěný na ohništi)

GOT 44/55 s GOF 57X57

GOT 44/55 s GOF 57X57

GOT 51/67 s GOF 66x42

GOT 51/67 s GOF 66x42

GOT 38/86 s GOF 86x42

GOT 38/86 s GOF 86x42

GOT 45/101 s GOF 99x42

GOT 45/101 s GOF 99x42

GOT 45/67/44 Eck s GOF 50x35

GOT 44/55 s GOF 57X57

GOT 38/86/36 Eck s GOF 64/35

GOT 51/67 s GOF 66x42

GOT 57/67/44 Eck s GOF 50x35

GOT 38/86 s GOF 86x42

GOT 45/101/40 Eck s GOF 80x35

GOT 45/101 s GOF 99x42

GOT 51/67 s GOF 66x36 Tunnel
GOT 51/55 s GOF 66x36 Tunnel
dvířka z obou stran

GOT 57/67 s GOF 66x36 Tunnel
GOT 38/86 s GOF 86x36 Tunnel

Použití kvůli malé hloubce ohniště
není možné

GOT 45/101 s GOF 99x36 Tunnel

Pro úplnost doplňujeme, že není zakázáno kombinovat GOK s jinými typy ohnišť. Příkladem
může být právě již zmíněné HKD 4.1. Obecně se

dá ale říci, že by množství přikládaného dřeva
do ohniště mělo být alespoň 10kg na jeden zátop
a teplota spalin by měla být alespoň 600 stupňů.

Infoterma
23. – 26. ledna
Výstaviště Černá louka, Ostrava
KOK Austria
25. – 27. ledna
Rakousko, Wels
školení Kolem kamen ve firmě Pertinger
26. ledna
Itálie, Vahrn
Dřevostavby
2. – 5. února
Praha, Výstaviště Holešovice
Batibouw
16. – 26. února
Belgie, Brussels Expo
ISH 2017
14. – 18. března
Německo, Frankfurt nad Mohanem
Sněm Cechu kamnářů ČR
25. března
Praha, SOŠ stavební a zahradnická
ForArch 2017
19. – 23. září
Praha, Výstaviště Letňany
Připravujeme pro vás i další školení u nás v Soběslavi. O termínech budete informováni průběžně.
Termín Brunner školení v Eggenfeldenu a Spartherm
školení v Melle bude znám začátkem roku 2017.
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Nově z pece...
Favilla
V příštím roce oslaví naše kamnářská manufaktura dvacet let od svého založení. Za tu dobu
jsme pro vás nalili, naglazovali a vypálili statisíce kachlů, které zdobí domácnosti vašich zákazníků u nás v české kotlině i za hranicemi naší
země.
Velký zájem o naše keramické výrobky nás velice těší, ale je nám jasné, že pokud si chceme
i nadále udržet přední místo v oboru, musíme
našim zákazníkům přinášet stále nové a neokoukané věci.
Přestože, co se druhů kachlů a množství barevných provedení u glazur týče, máme poměrně
široké portfolio (glazur nabízíme více než osmdesát), tak nás stále více baví vyrábět originální
keramiku přímo dle přání a představ zákazníka.
Stejně tak jako vy máte radost a jste na sebe
pyšní z dobře postaveného krbu či kamen dle
vašeho návrhu, tak se zase naše kreativní ego
tetelí blahem, když může světlo světa spatřit
nový kachel.
Často nám kamnář přinese stařičký kachel, který jeho zákazník schovával léta někde na půdě
a který mu připomíná jeho milovanou babičku.
A my pak stojíme před výzvou mu jeho přání
splnit. Způsobů, jak toho dosáhnout, je mnoho. Někdy stačí kachel „přelít“, jindy ho musí
modelář, aby zachoval náš rozměr 22 na 22
centimetrů, „natáhnout“, což znamená zvětšit
o smrštění, které nastává při výrobním procesu.
V neposlední řadě je třeba chybějící dekor úplně znova vymodelovat a vymyslet, jak by mohl
vypadat roh nebo půlka, to pokud máme k dispozici jen jeden základní kachel.
Dále pak záleží na barevnosti glazury. Pokud
původní kachel nese glazuru, kterou nemá6

me ve standardní nabídce, hledáme cesty, jak
se k tíženému odstínu co nejblíže přiblížit. To
už je práce pro mistra glazovače, který míchá,
přidává a ubírá barvítek a vypaluje si desítky
vzorků, prostě hotová alchymie. Někdy je třeba
zaměstnat šikovné ruce malířek, pokud má být
v závěrečné fázi výroby kachel ručně dekorován. Ale i to umíme. Často si zákazníci nechávají
ozdobit kamna svými iniciálami, datem stavby
kamen či otiskem rukou svých potomků. Vše je
možné, jen je třeba počítat s tím, že za takovou
práci si je třeba trochu připlatit a že se dle náročnosti prodlužuje doba výroby.

Pinocchio

Vraťme se ale k novinkám, které jsme pro vás
na příští rok připravili.
Jedná se o tři nové typové řady kachlů s názvy
Favilla, Bella a Pinocchio. Kachel Favilla jsme
vyvzorovali na základě velkého zájmu o kachel
Vodolenka, který se stal doslova hitem, a my
jsme si řekli, že by bylo dobré rodinu bohatě
vzorovaných kachlů rozšířit.
Za Bellu vděčíme Jardovi Prokopovi z kamnářství
Mára, který pro nás tento kachel a vlastně i celý
vzhled jednoho stařičkého sporáku zachránil.
Ten nás natolik zaujal, že jsme rovnou nechali

Informace o provozu
na přelomu roku

radiální

Fire Factory, Brula, K&K Poker:
poslední expedice 21. 12. 2016
první expedice 2. 1. 2017
Brunner:
poslední nakládka 16. 12. 2016
první nakládka 16. 1. 2017
Spartherm:
poslední nakládka 16. 12. 2016
první nakládka 9. 1. 2017
vyrobit i nízké římsy, které celý dekor vhodně
doplňují. Zde doporučujeme pro zachování stylu
tradiční modrou glazuru s bílou ozdobou.
A nakonec neméně zajímavý kachel z řady Pinocchio, který jsme vyrobili na zakázku pro Kamnářství Blatná. Kamna z těchto kachlů realizovali kluci z kamnářství právě na zámku v Blatné,
kde původně kamna z těchto typů kachlů stála.
Na obrázcích v této chvíli zobrazujeme jen jednotlivé kachle a pro inspiraci jsme připojili pár
skic, jak by se naši nováčci dali použít. Fantazii se meze nekladou a my se budeme těšit
na nové realizace s našimi novinkami.

Celozávodní dovolená
od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017

Bella
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Favilla

Jako každoročně vás na tomto místě chceme informovat o expedičních odstávkách souvisejících
s koncem roku. Naše produkty prosím objednávejte s dostatečným předstihem. Mějte na zřeteli
následující expediční termíny a období celozávodních dovolených a vánočních svátků:

K R B OVÁ KA M N A

Velká, menší, nejmenší...
...Spartherm kamna
Ohlédnutí za školeními
v roce 2016

V naší nové školicí místnosti, kterou jsme pro
kamnáře připravili tento rok na jaře, jsme pořádali celkem 4 školení. Opakovaně jsme školili
především výrobky firem Brunner a Spartherm,
ale dostalo se i na plynové krbové vložky DRU,
produktové školení BRULA, nebo na italského výrobce
sporáků PERTINGER.
Poslední školení tohoto roku bylo zaměřené
na teplovodní produkty a proškolení kamnářů
jako autorizovaných osob, způsobilých provádět
kontroly lokálních topidel. Absolvování školení je podmínkou k vydání certifikátu. Pro výrobky SPARTHERM jsme jediní zmocnění školitelé
v České republice. Školit budeme určitě i v příštím roce a to minimálně stejně intenzivně. Kromě
výrobků, které jsme školili v roce 2016, připravujeme i specializované školení na „kamnářskou
keramiku - kachle“ a dostane se i na „firetube“.
Všem, kteří se našich školení účastnili, bychom
touto cestou rádi poděkovali za účast a už teď se
těšíme na setkání při školeních v roce 2017.
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Někteří kamnáři jsou stále ještě překvapeni, že
pokud objednávají Spartherm kamna, musí kromě typu a barevného provedení upřesnit i velikost L, M, S a případně XS. Nikoho asi nepřekvapí,
že jako první se téměř u všech typů začal vyrábět
model L. Trend nízkoenergetických domů však
zasáhl (a zasahuje stále intenzivněji) i do našeho oboru, a tak se nejenom krbové vložky, ale
i krbová kamna vyrábějí menší a menší. Přehled
těch nejmenších jsme se vám rozhodli představit na této stránce, včetně akčních cen platných
pro objednávky došlé k nám od začátku prosince
do konce roku.
Typové
označení

akční cena
pro koncové zákazníky bez DPH

Stovo S

41.500,-

Senso S

45.000,-

Passo XS

51.000,-

Piko S

42.200,-

Cubo S

43.950,-

Stovo S

Senso S

Passo XS

Piko S

Všechny vyjmenované typy kamen jsou dostupné i v RLU verzi - se speciálně utěsněnými dvířky.
Akční „prosincové“ ceny na ostatní typy kamen si
vyžádejte na info@kolem-kamen.cz
Cubo S

partnerství, které se vyplatí

Navíc, jako další marketingovou podporu prodeje, pro naše
partnery zajišťujeme profesionální fotografie jejich realizací. Ty pak publikujeme na všech
našich mediálních kanálech,
zajišťujeme placenou facebookovou kampaň a poskytujeme
je i do dalších časopisů velkých
mediálních agentur. Pečlivě hlídáme a kontrolujeme, zda jsou
vždy uveřejňovány s popisem
zhotovitele.

Velmi častým dotazem našich čtenářů z řad veřejnosti i kamnářů, se kterým se v redakci setkáváme, je, kdo vlastně může být Kolem Kamen
partner a co takové partnerství obnáší.
Mnozí z vás se mylně domnívají, že je to pouze
vybraná firma či kamnář, kteří dosahují největších obratů. Ano, vždy jde v životě o peníze, ale
pro nás nejsou jedinou podmínkou pro to, abychom s někým uzavřeli partnerství. Víme, že nelze porovnávat velkou zavedenou firmu, která
čítá více zaměstnanců a která do roka postaví
desítky topidel, s kamnářem, který si vše tak říkajíc dělá sám. Tedy nejen, že si sám kamnář nakreslí projekt a objedná materiál, ještě si celý krb
či kamna vlastnoručně postaví. I ten se ale může
stát naším partnerem.
Program Kolem kamen PARTNER je marketingovým nástrojem, který nabízí přímou podporu
odběratelům prémiových značek Spartherm,
Brunner, firetube, DRU, Dik Geurts, Arcadia,
Kamnářství Bechyně a dalších. Na jedné straně
nabízíme pro členy programu ty nejlepší možné
podmínky na trhu, na straně druhé je naší snahou masivní propagace našich produktů a služeb
partnerů mezi širokou veřejností.

Tento rok se nám podařilo vhodně zacílit facebookovou kampaň
u Kamnářství Mára a Kamnářství Pecina. Celková čísla zhlédnutí během jediného týdne mluví
za vše. Původně to vypadalo, že letošním rekordmanem bude Kamnářství Mára se 101.722
zhlédnutí, 2.800 přímými reakcemi a 291 sdílením. Pak ovšem přišla prezentace stavby Kamnářství Pecina a ta nastavila velmi vysokou laťku
- 178.297 zhlédnutí, 2.502 přímých reakcí a 529
sdílení. To už je výsledek natolik nepřehlédnutelný, že se o nás obratem začaly zajímat i velké
vydavatelské domy a přišly s nabídkou užší spolupráce pro rok 2017.
Dále pro naše partnery organizujeme specializovaná školení, protože jsme si plně vědomi, že
jen dobře proškolený kamnář umí náš sortiment
nejen dobře zobchodovat, ale i v souladu s platnými normami a doporučením od výrobců dobře zákazníkovi nainstalovat tak, aby mu výrobek
ke spokojenosti dobře sloužil dlouhá léta.
Nicméně nejde nám jen o podporu prodeje. Naším neméně důležitým dlouhodobým cílem je
také celková kultivace kamnářského trhu, podpora kamnářského řemesla, důraz na ekologii,
inovační technologie a v neposlední řadě design.

Jak jsme vás již informovali, máme po vleklých
peripetiích opět v nabídce Brulapor za „rozumné“
ceny. Kromě cen paletových množství, které jsou
pro SP4 a SP5 uvedené v letáku, disponujeme
velkou skladovou zásobou doplňkových tvarovek, jako jsou rohy, oblouky, nebo sokly za minimální výprodejové ceny. Z minulých dodávek
máme také ještě stále k dispozici tvarovky SP7
za 150 Kč/ks a SP10 za 200 Kč/ks.
Cenu palety SP3, kterou jsme představovali na naší
prezentaci při příležitosti jednání Cechu kamnářů,
jsme bohužel museli zvednout na 7.200 Kč. Pro ty
z vás, kteří jste tento materiál u nás ještě neobjednávali, doplňuji, že na paletě je 96 kusů.

Vysoká kvalita, nízká cena?

Jde to!

Firma Brula GmbH ve spolupráci s firmou Brula Distribution vám přináší akční nabídku materiálu Brulapor:

AKČNÍ NABÍDKA DESEK BRULAPOR:
Brulapor deska 4

č. 20333

rozměr 700 x 220 x 40 mm

8 200 Kč / paleta 100 ks

Brulapor deska 5

č. 20247

rozměr 1000 x 250 x 50 mm

7 450 Kč / paleta 56 ks

Uvedené ceny jsou bez DPH. Akční nabídka je pouze na celé palety.
Doprava zdarma po celé ČR.
Akce platí do odvolání

Objednávejte na:  777 023 260
Brula Distribution s.r.o. – výhradní dovozce Spartherm v ČR
info@brula.cz |  777 023 260

Výprodej

Mřížky Heibi a prosklená dvířka ke kachlovým
kamnům Brula
Ze skladových zásob, které jsme měli v brněnské
pobočce, nabízíme regulovatelné i neregulovatelné mřížky Heibi za 250 - 600 Kč/ks a prosklená dvířka BRULA od 3.500 Kč/ks.
Pokud máte zájem, kontaktujte Radka Ošlejška na tel.
777 023 260 nebo oslejsek@kolem-kamen.cz.
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S T A V E B N Í M AT E R I Á LY

Kolem kamen partner

Staronový Brulapor

Inzerce

Vladimír LAUBE – KRBY
www.laubekrby.cz

Prokišova 3
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 777 907 766
E-mail: kamna.hanus@tiscali.cz

KAMNÁŘSTVÍ
HRABEC

Bohdan Hrabec

Pod Senovou 46a
787 01 Šumperk
bohdan.hrabec@seznam.cz
tel: 602 787 024
web: kamnarstvi-hrabec.cz

www.kamnahanus.cz

OHEŇ V DOBRÝCH RUKOU

www.krbyhejna.cz
krby.hejna@gmail.com

www.temr.cz

www.krby-style.cz

 775 288 027, 777 288 027

www.krby-turyna.cz
723 174 928

Kamnářství

Tomáš Jíra
KAMNA
KRBYKamnářství
PECE Tomáš Jíra
SPORÁKY

Výrobce regulace hoření

Mojmír Jauernig

pro krby a kamna

www.timpex.cz

Údolní
384
∙
788
33
Hanušovice
tel. 604 285 303 ∙ e-mail: jauernig@seznam.cz

www.tomasjira.cz

Kamnářství Milan Blaha

Nové Veselí · www.blahamilan.com

Vzorková prodejna
METAX KRBY s.r.o
Náměstí 28 října 1105/18
602 00 Brno
tel.: 516 431 093

www.krby-metax.cz

www.krby-kamna.com
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www.laznicka.cz

e-mail: krby@krby-metax.cz

Vše, co vás v časopise zaujalo,

www.kolem-kamen.cz

objednávejte u našich partnerů!

PARTNER
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1. K-Plus

2. Krbystyle, s.r.o.

		 Klicperova 10, 150 00 Praha – Smíchov
kosar@krby-style.cz • www.krby-style.cz

3. Jaroslav Turyna

		 Petra Bezruče 548, 289 11 Pečky
info@krby-turyna.cz • www.krby-turyna.cz

4. Roman Hanuš

		 Prokišova 355/3, 370 01 České Budějovice
kamna.hanus@tiscali.cz • www.kamnahanus.cz

5. Tomáš Jíra

		 Hrusice 197, 251 69 Hrusice
tomasjira@centrum.cz • www.tomasjira.cz

6. Ladislav Koutecký

		 Merklínská 14, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
info@3xk.cz • www.3xk.cz

7. Vladimír Laube - stavební práce

		 Mezi vodami 1560/33, 143 50 Praha 4 – Modřany
info@laubekrby.cz • www.laubekrby.cz

8. Martin Pecina

		 Koželužská 108, 537 01 Chrudim
martin.pecina@seznam.cz

9. Kamnářství Pithard & Volech

		 Metyšova 922, 514 01 Jilemnice
piavo@c-box.cz • www.kamnapiavo.cz

10. Bohdan Hrabec

		 Pod Senovou 46a, 787 01 Šumperk
bohdan.hrabec@seznam.cz
www.kamnarstvi-hrabec.cz

11. Vladimír Hejna

		 Chyšky 79, 398 53 Chyšky
krby.hejna@seznam.cz • www.krbyhejna.cz

12. Sgrafito spol.s.r.o.

		 Ledenická 688, 370 06 České Budějovice - Srubec
krby@sgrafito.cz • www.sgrafito.cz

15. Petr Sedlák

		 Rosovice 303, 263 01 Rosovice
petr@kamnarstvi-sedlak.cz
www.kamnarstvi-sedlak.cz
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17. Jiří Jurčák

		
Běleč nad Orlicí 102
503 46 Třebechovice pod Orebem
krby.mares@seznam.cz • www.krbymares.cz

		 Na Gruntech 14, 763 11 Zlín – Lužkovice
+420 777 733 337 • jiri.jurcak@krby-kamna.com

18. Lubomír Smejkal

		 Veselý Žďár, 580 01 Havlíčkův Brod
krby.smejkal@seznam.cz
www.krby-kamna-smejkal.cz

19. Temr s.r.o.

13. Richard Kučera

14. Krby Pelant s.r.o.

		 Teplice nad Bečvou 112, 753 01 Hranice
kamnakrby@seznam.cz • www.kamnajakubka.cz

		 U Stadionu 1190, 434 01 Most
info@krbypelant.cz • www.krbypelant.cz

22. METAX KRBY s.r.o.

		 Náměstí 28. října 18, 602 00 Brno
krby@krby-metax.cz • www.krby-metax.cz

		 Husova 353, 250 01 Brandýs nad Labem
+420 326 903 671 • info@temr.cz • www.temr.cz

		 Pod Sanatorkou 2508/1, 678 01 Blansko
info@krbykucera.cz • www.krbykucera.cz

21. TECHNOKLIMA UH s.r.o.

		 Hradišťská 95, 686 03 Staré Město
krby@technoklima.cz • www.technoklima.cz

16. Kamnářství - David Antonín

		 Hornická 1, 748 01 Hlučín
krbyhlucin@email.cz • www.krby-hlucin.cz

20. David Jakubka
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		 Údolní 384, 788 33 Hanušovice
jauernig@seznam.cz
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23. KRBY MAREŠ - NĚMEČEK

24. Brabenec, spol. s r.o.

		 Pražská 199, 675 26 Želetava
568 455 238 • 604 963 276
prodejnabrno@brabenec.info
www.brabenec.info • www.zeletavska-kamna.cz

25. Kamnářství Milan Blaha

27. Michal Kumšta - KAMA

		 Prodejna Krby - kamna, Rataje 12, 783 46 Těšetice
585 221 534 • 606 721 180
michal.kumsta@centrum.cz, www.krby-kama.cz

28. Štěpán Jankovič

		 391 72 Sudoměřice u Bechyně 120
603 210 716 • stepan.jankovic@seznam.cz
www.kachlovakamna.kvalitne.cz

29. Jaromír Láznička

		 Sokolovská 1, 586 01 Jihlava
604 244 218 • kamna@laznicka.cz
www.laznicka.cz

30. Jaromír Láznička

		 Náměstí 178, 594 42 Měřín
773 575 255 • kamna@laznicka.cz
www.laznicka.cz

		 Příčná 140, 592 14 Nové Veselí
566 667 235 • 602 786 353 • blaha-milan@seznam.cz 31. Kamnářství Jiří Mára
		 Jungmannova 535/7, 391 01 Sezimovo Ústí
www.blahamilan.com
724 251 744 • info@kamnamara.cz
26. STAVEP VAŇHA PAVEL
www.kamnamara.cz
		 Dolní novosadská 41/26, 770 12 Olomouc
585 751 810 • 777 070 585 • info@krbyolomouc.cz
www.krbyolomouc.cz
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Spartherm Premium A3RL-60h

Novým trendem je vyložení topeniště černým,
namísto světlým šamotem. Tato varianta zvýrazňuje intenzitu žhnoucích plamenů na černém
pozadí a klade důraz především na sílu a krásu
ohně a jeho diskrétní podobu ve vašem obývacím
pokoji. „Naše krby nabízejí inovativní technologie a na budoucnost orientovaný design nejvyšší
dokonalosti,“ řekl Frank Rokossa, ředitel prodeje

a marketingu. „Do moderních bytů díky tomu přinášíme nové standardy a otevíráme další cesty pro
ještě větší kreativitu interiérových designérů.“
Spartherm tak dokazuje novými modely prémiové
řady opět svou silnou vizi a nekompromisní zaměření na další rozvoj. Dokladem toho je i fakt, že společnost získala několik ocenění za inovativní řešení,
naposledy „German Design Award 2016 Special“.

www.spartherm.cz
děláme pro vás v ždy něco nav íc

