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O D P LOT N Y

Když se mi od naší redakční rady dostalo té cti,
že budu šéfredaktorkou našeho občasníku Kolem
kamen, nastalo v mém životě bezesné období. Při
představě, jak budu jako žena předkládat hned
v úvodu celé kamnářské obci odborné rady, zahlcovat je spoustou termínů a poučovat je o tom, jak
se co má nejlépe dělat, jsem znervózněla. Jednak
jsem v životě žádná kamna nepostavila a nejspíše
ani nepostavím, a druhak se kvůli svému pohlaví
cítím v oslabení, v menšině. I když v posledních
letech počet kamnářek úctyhodně stoupá, je
v tomto oboru stále většina mužů. (To dosvědčuje
i fakt, že korektura pravopisu právě podtrhla slovo
‚kamnářka‘ červenou vlnovkou). A snad to tak má
být, i já jsem zastánkyní tradičních hodnot. A když
už mluvíme o těch hodnotách, tak jednou z nich
je i ta, že žena patří k plotně, a že láska prochází
žaludkem. A proto tento úvodník bude veskrze
kamnářsko-gastronomický.
Když jsme si před časem s manželem pořídili
na samotě v novohradských lukách malou chalu-

pu, volba byla jasná. Oba máme rádi fortelně vyráběné věci, ctíme tradiční materiály a v neposlední
řadě milujeme netuctový design. Proto jsme si pořídili Iron Dog No°6, překrásný litinový sporáček
od firmy Brunner. A za ty tři roky, co ho mám, jsem
zjistila, že umí čarovat. Z průměrných kuchařek
dělá mistryně, když vložíte maso, vyndáte svíčkovou, švestky mu necháte 3 hodiny napospas a už
plníte do skleniček lahodná povidla. Nejspíše má
předky ve Francii, protože umí výborné hovězí
po Burgundsku. Nevýhodou je, že kouzlo trvá celou noc, a tak vyhladovělý hlídač krmě sní maso
již zrána. Proto bych doporučila firmě Brunner vymyslet také Iron Dog 6 se zámkem. Je nabíledni,
že kdyby dnes Jára Cimrman psal svého Vizionáře,
hlavní postava by nejspíš věštila ze železného psa
a ne z nějaké obyčejné trouby. Když by totiž trošku
poklimbával, lahodná vůně masa by ho omámila
jako slabé opium a on by měl neuvěřitelné vize.
Určitě by pak jeho prognózy byly převážně pozitivní a předurčovaly by lepší zítřky.
A protože jsem se chtěla s vámi alespoň trochu
o radost z vaření podělit, uspořádala jsem u nás
na chalupě gastronomický víkend. Já vařila, Petra
pekla koláč a byla mi „k ruce“, Michal fotil, Honza
dbal na pitný režim a všichni společně jsme ochutnávali. Výsledek našeho úsilí můžete posoudit
sami, zde je pár receptů. Přeji pěkné čtení, vydařenou sezonu a užijte si babí léto při dobrém jídle.
Jitka Pokorná
PS: Michalovu reportáž z našeho gastrovíkendu si
můžete i se spoustou fotek prohlédnout na https://
www.facebook.com/FireFactorySE.

BRAMBORY V TROUBĚ PEČENÉ
Brambor použijeme dle libosti, já kupuji
takové malé kulaté, 2 stroužky česneku, olivový olej, hrubozrnná sůl, bylinky, snítka
tymiánu
Brambory umyjeme i se slupkou, pokud jsou
více znečištěné použijeme kartáček. Malé brambory necháme vcelku, větší překrojíme na půl
či na čtvrtiny. Na dno žáruvzdorné nádoby vlijeme velké množství olivového oleje, přidáme
dva oloupané stroužky česneku, které plochou
stranou nože trochu rozmáčkneme, a vložíme
dvě větší snítky tymiánu. Pak přidáme brambory, které osolíme nejlépe hrubozrnnou solí. Vše
vložíme do trouby předehřáté na 200°C. Pečeme dle druhu brambor asi 20 minut doměkka,
při pečení je potřeba vše párkrát promíchat.
Po upečení brambory ještě dosolíme a zakápneme dobrým olivovým olejem. Kdo má rád zelené bylinky, může je přidat.
Poznámka: při minulém keramickém workshopu
byly takto pečené brambory snědeny ještě horké,
přímo z pekáče, dříve než k nim Honza stačil naservírovat pečeného pstruha.
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Budete potřebovat:
TEKUTÁ ČÁST:
3 kostky tvarohu (3 x 250 g) • 3 vajíčka • 1 menší
hrnek moučkového cukru • 1 vanilkový cukr • kůru
z jednoho citrónu (nejlépe chemicky neošetřeného) • 250 g ovoce (borůvek, malin...) • 150 g másla
SYPKÁ ČÁST:
2 a ½ hrnku polohrubé mouky • 1 hrnek cukru krupice • 1 prášek do pečiva
POSTUP: Předehřejte troubu na 180oC. Dortovou formu o průměru 26 cm vymažete trochou másla. SYPKÁ ČÁST: Ve větší míse smíchejte mouku s cukrem a práškem do pečiva. TEKUTÁ ČÁST: Ve druhé
míse rozšlehejte vajíčka s cukrem, citronovou kůrou a vmíchejte do tvarohu. Pokud máte malá vajíčka, je možno tvaroh navíc rozředit asi 200 ml mléka.
Tvaroh by měl být trochu řidší, ale ne příliš tekutý! Polovinu sypké směsi vsypte do připravené formy a rovnoměrně ji rozprostřete. Tuto vrstvu polijte
tvarohovou naplní. Tvarohovou vrstvu pokryjte druhou částí sypké směsi a uhlaďte. Posypte malinami, borůvkami nebo obojím. Na povrch nastrouhejte
nebo nakrájejte na tenké plátky máslo a dejte péct do trouby na 45-50 minut.
Jediným nešvarem tohoto koláče je tenká vrstva mouky, která někdy zůstane na dně. Při servírování ji můžete odstranit nebo nechat koláč uležet do druhého dne. Tvaroh stejnoměrně provlhčí celý koláč a vrstva mouky zmizí.

KUŘE POD CIHLOU ANEB ANDĚLSKÉ KUŘE
Tento recept jsem našla v knize o Toskánsku, moc se mi líbilo netradiční zpracování jinak poměrně tuctové suroviny. Na tento recept budete kromě potravin potřebovat i dvě cihly. Já k nim mám zvláštní vztah, protože jsem se musela na střední škole učit přesné rozměry všech tehdy vyráběných cihel, jako
například cihla vídeňská, a teploty jejich výpalu. Nikdy v životě se mi tyto údaje zatím nepodařilo upotřebit, ale tak jako tak, je to hlína smíchaná s vodou
a vypálená. Takže nám určitě dobře poslouží k přípravě této lahodné krmě. Máte-li tedy po ruce dvě cihly, umyjte je, nechte je na vzduchu uschnout a zabalte to alobalu. My jsme použili dvě tenké nízko pálené půdovky z Nebužel, protože jsme je vkládali přímo do ohniště ID 6 na grilovací rošt.
Suroviny pro 4 osoby: 2 stroužky česneku • hrst petrželové natě • kůra z jednoho pomeranče • 4 lžíce extra panenského olivového oleje • ½ lžičky soli • ½ lžičky
pepře • 1 kuře ( cca 1 ½ kg )
na marinádu: 2 lžíce červeného vinného octa • ½ šálku extra panenského olivového oleje • ½ šálku bílého vína
Nejprve smíchejte suroviny na marinádu. Opláchněte kuře pod studenou vodou a osušte. Odstraňte konce křídel a přebytečný tuk. Kuře rozřízněte
po hrudní kosti a celé je „rozplácněte na placku“. Položte kuře naplocho do nádoby, kůží nahoru. Utřete česnek, smíchejte s nasekanou petrželovou natí
a pomerančovou kůrou, přidejte 2 lžíce olivového oleje, sůl a pepř. Tuto směs vetřete pod kůži kuřete, zalijte marinádou, přikryjte a nechte několik hodin,
nejlépe přes noc odležet. Několikrát obraťte.
Troubu předehřejte na 200º C. (My jste vytvořili v ohništi vrstvu žhavých uhlíků a na ně vložili grilovací rošt). Nejprve opékejte zprudka na rozpáleném oleji asi
2 minuty kuře kůží dospod. Poté vložte do pekáče cihlu na ni kuře a přiklopte druhou. Vše vložte do trouby asi na 20 minut. Pak kuře obraťte a dopékejte
ještě asi 10 minut, dokud není maso měkké. Rozporcujte a podávejte.
2

Tři novinky ze stáje Spartherm

a7

Passo XS

a7: od 59.680,- bez DPH
K R B O VÁ K A M N A

Špičková kamna mají dvojité
spalování s vysokou účinností a nízkou spotřebou suchého dřeva, oplach skla horkým
vzduchem a centrální externí
přívod vzduchu. Kamna je tak
možné použít i v nízkoenergetických domech.

Ambiente a7, a8, Passo XS

a8: od 66.350,- bez DPH
Passo XS: od 62.350,- bez DPH
Do odvolání platí akce 20% + 20%

a8

NOVINKA: Fire Factory 03
U těchto kamen jsme vyšli z modelu Spartherm Senso S. Tato kamna patří k nejnižším zástupcům produktové řady Selection. Díky malé celkové výšce bylo možné vyrobit boční obklad z jednoho kusu
keramiky. U těchto kamen není (jako v případě FF 01) keramická záklopná deska. Záklop je vždy kovový, ve standardních barvách. Tato kamna jsou bezroštová, což je u Sparthermu poměrně neobvyklé.
Všechny další vymoženosti krbových kamen Spartherm však zůstaly zachovány.
Doporučená maloobchodní cena (dle provedení) od 49.000 Kč bez DPH / cena pro kamnáře (dle provedení) od 39.000 Kč bez DPH.

do
it
differently!

No jasně. To to trvalo! Ale všechno chce svůj čas
:-). Skoro rok zrály ve skladu kachle, které jsme
se pokusili individuálně ztvárnit na našem prvním workshopu ve Dvorech. Nakonec se přeci
jen našla malá skulinka a chlapi v Raděticích prohnali malované kachle tou správnou teplotou.
A na první dobrou nebyl výsledek zase tak špatný. Budeme sice muset trochu upravit technologii malby, někteří se nechali trochu unést a příliš
vrstvili barvy na sebe. Keramika snese spíš jemné valéry a techniku akvarelu, kdo se pokoušel
o pastózní art brut, nedošel asi takového výsledku, jaký předpokládal. Nicméně jsme vyzkoušeli
vše, co jsme potřebovali. Keramiku zvládne pod
vedením zkušeného lektora nadekorovat i naprostý laik a po vypálení a nastrojení vypadají krbová kamna Fire Factory 01 opravdu parádně.
Kdo se nebojí experimentu, má svou představu
a chce prožít příjemné odpoledne ve společnosti štětců a barev, má jedinečnou příležitost. Prostě, kdo chce mít doma opravdový unikát, který buď zcela vyčnívá, nebo je dokonale sladěný
s interiérem, ať neváhá. Stačí k tomu kamna Fire
Factory 01, keramika od K&K Poker a workshop
Fire Factory SE. Úspěch je zaručen. Tak proč to
nezkusit udělat jinak?!
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Pokud je problémem nízká
instalační výška...
KRBOVÉ VLOŽKY

...a to se může někdy stát, nabízí firma Brunner nové
typy speciálních adaptérů pro připojení staveb s nízkou výškou obestavby. Bližší informace o produktech
si vyžádejte na prokop@kamnarstvi-bechyne.cz.

V minulém čísle „Kolem kamen“ jsme vás informovali o italském výrobci kamnářských malt
a omítek - firmě Arcadia. Tato firma je zároveň
výrobcem kamnářské keramiky.

Ø199

Lahůdkou v její nabídce jsou tradiční malované
kachle, které mnozí z vás jistě znají z restaurací,
penzionů a hotelů v Jižním Tyrolsku. Vždyť firma
Arcadia také sídlí v srdci tohoto regionu – v Bolzanu. Nabídku kachlů doplnili v Arcadii o již zmíněné maltoviny a nyní ji ještě rozšiřují o krbové
vložky.
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Produktová řada krbových vložek čítá celkem
12 modelů. Jednak jde o vložky s rovným prosklením nazvané VITA FRONTALE a také o vložky
s rohovým prosklením nazvané VITA ANGOLO.
Největší vložka s rovným prosklením VITA FRONTALE 80 SL se dělá pouze s výsuvem, dva men-

167
152

516
546

886

1341

1443

47

25
90

Vážení kamnáři, odběratelé, obchodníci,
přijměte naše pozvání
na podzimní školení
u firmy Brunner.
Tato akce se koná
v německém městě
Eggenfelden ve dnech
5. a 6. září 2013.

Příjezd do Eggenfeldenu jako vždy možný 4. 9. ve večerních
hodinách. Školení
tentokrát povede
Sven Witte.
Tématem školení je
kompletní produkce
firmy Brunner s ohledem na novinky pro
kamnářskou sezónu
2013/2014.

ší modely VITA FRONTALE 45 a VITA FRONTALE
60 se dělají ve výsuvném i otvíracím provedení.
Rohové krbové vložky VITA ANGOLO se vyrábějí
ve dvou rozměrech, vždy ve výsuvném i otvíracím provedení.
Všechny modely jsou bezroštové, mají centrální
přívod vzduchu a komfortní ovládání přívodu
spalovacího vzduchu. Krbové vložky Arcadia
bude možné objednávat již v průběhu září.
V průběhu října budeme pořádat školení přímo v Bolzanu, kde bude možné si též prohlédnout jak probíhá výroba a malování kachlů.
O přesném termínu konání budete brzy informováni.

H
bez DP
cí cena
ě
d
á
v
za

0,-

ARCADIA VITA FRONTALE 45 SX

31 50

258

160

H
bez DP
í cena
c
ě
d
á
zav

,-

ARCADIA VITA FRONTALE 45 SL

0
43 50

279

460

58

48

1086

1142

512

1404

437
1085

1142
35

340

441
515

468

125

35

125

448

517

201
509
340

34

24
438

290

300

a
ěcí cen
zavád

ARCADIA VITA FRONTALE 60 SX

H
bez DP

0,-

200

a
ěcí cen
zavád

ARCADIA VITA FRONTALE 60 SL

38 50

252

H
bez DP

0,-

47 25

274

625

30

30

625

676

125

35

125

300

a
ěcí cen
zavád

H
bez DP

,-

0
49 75

ARCADIA VITA FRONTALE 80 SL

242
350

180

532

340

30

30

48
573

876

290

284
300

381

24
48

48
340
35

802

Blende 393

510

360
58

1444

1204
1140

34
340

478

250

557

A

,-

609

828

48

512

H
bez DP

0
44 75

ARCADIA VITA ANGOLO 39/58 SX

273
200

a
ěcí cen
zavád

417

35

710

290

35

58

48

606

628

125

448

360
1140

1204

512

1144

438

34

24

340

340

1142

1204

509

360

557

258

200

598

A

KRBOVÉ VLOŽKY
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Výrazná sleva závěsných
akumulačních panelů Eboris-akku!
počet malých
modulů

Mini R1V 51 / 57

otvírací

Mini R1Vh 51 / 57

počet velkých
modulů

velikost setu

celková hmotnost (kg)

4

L

168

horní výsuv

3

M

126

Mini Z1 51 / 57

otvírací

4

L

168

Mini S 51

otvírací

2

1

L

154

Mini Sh 51

horní výsuv

1

1

M

112

Speedy 1V 51 / 57

otvírací

4

L

168

Speedy 1Vh 51 / 57

horní výsuv

3

M

126

otvírací

4

XL

280

Varia 1Vh

horní výsuv

1

3

XL

252

Varia Sh

horní výsuv

2

1

L

154

Varia Ah

horní výsuv

4

1

XL

238

Varia Ah-2

horní výsuv

4

2

XL

238

Varia Bh

horní výsuv

1

2

L

182

Varia B-120h

horní výsuv

1

2

L

182

Varia M-60h

horní výsuv

1

2

L

182

Varia M-80h

horní výsuv

2

1

L

154

Varia M-100h

horní výsuv

4

L

168

Arte 1Vh

horní výsuv

1

2

L

182

Arte Bh

horní výsuv

3

1

L

196

Arte Xh

horní výsuv

4

L

168

Varia FD

otvírací

2

M

140

Varia FDh

horní výsuv

1

1

M

112

otvírací

1

1

M

112

Mini 2LRh 51 / 57

horní výsuv

1

S

42

Varia 2L-55h / 2R-55h

horní výsuv

2

S

84

otvírací

2

M

140

Varia 1V 51 / 57

Mini 2L / 2R 51 / 57

Set S

9 142,50

Set M

11 262,50

Set L

13 382,50

Varia 2Lh / 2Rh 51 / 57

horní výsuv

1

1

M

112

Varia 2L-80h/2R-80h

horní výsuv

1

1

M

100

Set XL

15 502,50

Varia 2L-100h/2R-100h

horní výsuv

2

M

140

Varia 2LRh / 2RRh

horní výsuv

1

M

112

Speedy R 51 / 57

otvírací

2

S

84

Speedy Rh 51 / 57

horní výsuv

2

S

84

Speedy K 51 / 57

otvírací

2

S

84

Speedy Kh 51 / 57

horní výsuv

2

S

84

Speedy Eh

horní výsuv

1

M

112

Varia SRh

horní výsuv

2

M

126

Varia AS-2

otvírací

3

M

126

Varia ASh-2

horní výsuv

2

S

84

Varia AS-FD-2

otvírací

2

S

84

Varia AS-FDh-2

horní výsuv

1

S

42

Už v minulém vydání našeho občasníku jsme vás
upozornili na horkou novinku v nabídce Spartherm. Za dva měsíce došlo k zajímavým změnám. Poměrně složitý výběr typu a počtu panelů
byl výrazně zjednodušen, nyní můžete vybírat ze
čtyř setů ten, který se hodí pro vaši vložku. Velký
zájem ze strany zákazníků umožnil rozjet sériovou výrobu, což vede k podstatnému snížení
ceny, u některých setů až o 45%. Tady už získává
rčení cena - výkon úplně jiný rozměr. A to je
dobrá zpráva pro prodejce i zákazníka.

Varia 2L / 2R 51 / 57

1

1

KRBOVÉ VLOŽKY

provedení dvířek

Vložka

7

K A M N O V É V LO Ž K Y / O H N I Š T Ě

Nová přikládací dvířka GOT a sety šamotových topenišť GOF
Nová přikládací dvířka naleznete od září v nabídce firmy Brunner. Jako tradičně jsou k dispozici i šamotové sety pro tato dvířka. Tento sortiment opět reaguje na poptávku trhu po velkém prosklení a nízkém
výkonu. U těchto řemeslných topenišť je prioritou dlouhá akumulace a kvalitní hoření. Doba opravdu
ukázala spoustu změn v našem řemesle a v tuto chvíli je velmi těžké poznat, zda se jedná o krb či kachlová kamna.
Je vždy velmi zajímavé vytvořit současně s nabídkou na stavbu krbu s krbovou vložkou alternativu,
která vypadá stejně, ale má vlastnosti kachlových kamen.
Výhody šamotových setů GOF:
• Všechna šamotová topeniště jsou atestována a splňují přísnou normu pro rok 2015.
• Vysoká kvalita je zaručena dvojitou šamotovou stěnou a stejně jako u kamnových vložek izolací
v horní části topeniště.
• Spalovací vzduch může být regulován ručně nebo řízen automatickou regulací.
• Rychlá stavba topeniště.
• Od konce září ke každému topeništi sety tahových systémů MSS za velmi výhodných podmínek.

8

GOT 52/37-ZL

GOT 52/37-ZL
s GOF 37/42

od 37 723,-

od 76 161,-

GOT 51/55-ZL

GOT 51/55-ZL
s GOF 55/42

GOT 51/67-ZL

GOT 51/67-ZL
s GOF 66/42

GOT 57/67-ZL

GOT 57/67-ZL
s GOF 66/42

od 45 713,-

od 90 988,-

od 49 555,-

od 95 944,-

od 51 318,-

od 98 806,-

GOT 38/86-ZL

GOT 38/86-ZL
s GOF 86/42

GOT 51/52/52-ZL

GOT 51/52/52ZL s GOF 35/35

GOT 38/86/36ZL L/R

GOT 38/86/36ZL L/R s GOF
55/42

od 50 562,-

od 100 568,-

od 76 506,-

od 106 424,-

od 82 283,-

od 124 418,-

Moderní tradice

PRO NOVOSTAVBY
Vložka Nova F-Air byla vyvinuta pro nově vznikající stavby a zařízení. Moderně vytvořené prosklení se
skládá z dvojitého skla s infračervenou krycí vrstvou.
Díky tomu můžeme dosáhnout opravdu vysokých
teplot v ohništi, sklo zůstane čisté a více energie se
dostane do tahového systému. V kombinaci s moderní čelní deskou ztrácí stavba typické vzezření tradičních kachlových kamen a stává se opravdovým klenotem ve vašem obýváku.

z DPH

e
cena b

od

0

1,5
63 89

Pokud se dříve řeklo „kachlová kamna“ každý si
představil kamna stavěná z glazovaných kachlů, podle kterých dostala celá stavba také toto
označení. Ještě nebyly žádné teplovodní výměníky nebo akumulační systémy – takové, které
by teplo uchovávaly a postupně uvolňovaly.
Dnes ovšem platí toto označení i na jiné typy
kamen – samozřejmě základem jsou stále klasické a opravdové „kachláky“.
Dnešní „kachláky“ jsou vlastně mnohem širší
pojem, než to bylo v minulosti. Kromě klasických vyzdívaných ohnišť je možné do „kachláků“ použít kamnové vložky, případně teplovodní kamnové vložky. Co mají vak všechny
typy společné je přítomnost dodatečné topné
Výhody
• Účinnost >88%
• Šetří životní prostředí díky nízkým hodnotám emisí
• Pro větší komfort je možno rozšířit o regulaci
spalování S - Thermatik Pro
• Nova F-Air s nominálním výkonem 10,1 kW
a účinností 89%, kterou lze osadit tahovým
systémem o délce 6 až 7 metrů.
• Renova B-Air s nominálním výkonem 8,8, kW
a účinností 88%, kterou lze osadit tahovým
systémem o délce 5 až 6 metrů.

plochy. Spaliny tedy nikdy neodcházejí přímo
do komína. Výhoda kamnových vložek je v tom,
že jsou odzkoušeny ve zkušebně a díky velice
kvalitnímu spalování za vysokých teplot splňují
ty nejnáročnější emisní limity. Zároveň každý
výrobce uvádí doporučenou délku tahového
akumulačního systému (v některých případech
doporučí výrobce i kovový výměník pro rychlé využití energie), takže kamnáři usnadní přemýšlení o správném dimenzování ohniště.
Stejně jako jiné produkty tohoto typu splňují
vložky Spartherm série Nova a Renova všechny požadavky na moderní kachlová kamna,
která mají budoucnost.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odvod spalin bočně / dozadu / nahoru
Dvojité prosklení s IR vrstvou
Max. množství dřeva 8 – 10 kg
U Nova F délka polena max 50 cm
Hmotnost <100 kg
Orientaci dvířek lze přizpůsobit i po obestavení vložky
Lité šamoty Eboris 1300
Testováno podle normy DIN EN 13229
Výška dvířek 51 a 57 cm
Robustní žáruvzdorný korpus z oceli

b-Air
STARÁ ZA NOVOU – JEDNODUŠE!
Renova b-air je zařízení určené pro výměnu a renovaci původních kachlových kamen. Starší modely kamnových vložek zpravidla nesplňují současné normy,
a proto je třeba provést nenáročné úpravy. Renova
b-Air je založena na starších způsobech stavění a také
na dřívějších rozměrech podobných výrobků – výměna tudíž probíhá opravdu snadno. Proces je velmi
rychlý, stačí: vysadit starou vložku, namontovat Renova b-Air a napojit na původní tahy. Hotovo!

z DPH

e
cena b

od

8,50

48 99
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K AMNOVÉ VLOŽKY

Nova a Renova

F-Air

TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

Mini Z1 H2O 4S

Krbová vložka s teplovodním výměníkem

Technické parametry:
nominální výkon 7,0 kW
výkon do vody 5,5 kW

NEBOJTE SE VODY,
MY VÁS PLAVAT NENECHÁME
Jak jistě všichni cítíme, vytápění rodinného
domu teplovodním krbem je trendem dnešní
doby. Dokonce i zarytí odpůrci tohoto způsobu
vytápění z řad kamnářů jsou ze strany zákazníků nuceni se tomuto odvětví stále více věnovat.
Společnost Fire Energy, která vznikla jako sesterská společnost K&K Poker a Brula Distribution, je tu pro vás, aby vám pomohla při řešení
teplovodních zapojení. Poradíme vám například
se správným výběrem krbové vložky, připojením
do systému a v neposlední řadě s výběrem akumulační nádoby.
Doporučená zapojení jsou standardní, volně
dostupnou podporou. Tím však naše nabídka
nekončí. V našem sortimentu najdete teplovodní krbové vložky a kamna výrobců Spartherm
a Brunner, ale také automatickou regulaci či akumulační nádoby. Připravili jsme pro vás cenově zvýhodněné sestavy těchto produktů.
Více informací získáte na našich stránkách www.
FireEnergy.eu

•
•
•
•
•
•

čelní prosklení
dvojité sklo
pantová dvířka L/P
vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
izolace výměníku
bi-metalová roztápěcí klapka

cena bez DPH od

Mini Z1h H2O XL-4S
Krbová vložka s teplovodním výměníkem

šířka dvířek 445 mm
výška dvířek 510 mm
typ otevírání pantové
hmotnost

250 kg

Technické parametry:
nominální výkon 10,0 kW
výkon do vody 8,0 kW

čelní prosklení
dvojité sklo
výsuvná dvířka
vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
izolace výměníku
bi-metalová roztápěcí klapka

cena bez DPH od
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účinnost 85,9 %

teplovzdušný výkon
teplovodní výkon
výkon přes sklo

•
•
•
•
•
•

Fire Energy s.r.o.
Vídeňská ul. 106b | 619 00 Brno
David Marek | mob: 702 099 533
e-mail: marek@FireEnergy.eu | www.FireEnergy.eu

83 925,50

rozsah výkonu 4,9 – 9,1 kW

99 057,00

rozsah výkonu 7,0 – 13,0 kW
účinnost 86 %
šířka dvířek 441 mm
výška dvířek 513 mm
typ otevírání výsuvné
hmotnost 250 kg

teplovzdušný výkon
teplovodní výkon
výkon přes sklo

Krbová vložka s teplovodním výměníkem

Technické parametry:

TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

Varia 1V H2O XL-4S

nominální výkon 14,4 kW
výkon do vody 10,0 kW

•
•
•
•
•
•
•

velké čelní prosklení
dvojité sklo
pantová dvířka
otevírání vlevo nebo vpravo
vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
izolace výměníku
bi-metalová roztápěcí klapka

cena bez DPH od

101 362,50

rozsah výkonu 10,1 – 18,7 kW
účinnost 81,3 %
šířka dvířek 675 mm
výška dvířek 510 mm
typ otevírání pantové
hmotnost 300 kg

teplovzdušný výkon
teplovodní výkon
výkon přes sklo

Varia 1Vh H2O XXL-4S
Krbová vložka s teplovodním výměníkem
•
•
•
•
•
•
•

velké čelní prosklení
dvojité sklo
výsuvná dvířka
zvýšený výkon
vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
izolace výměníku
bi-metalová roztápěcí klapka

cena bez DPH od

Technické parametry:
nominální výkon 21,2 kW
výkon do vody 15,6 kW
rozsah výkonu 14,8 – 22,0 kW
účinnost 85,9 %
šířka dvířek 671 mm
výška dvířek 514 mm

Dne 13. 6. 2013 nabyla účinnost nová směrnice MŽP č. 9/2013 o poskytování finančních
prostředků v rámci programu Nová Zelená
úsporám. Součástí programu je také podpora
výměny zdrojů tepla na tuhá paliva za efektivní
ekologické zdroje.
Do této oblasti spadají také krbové vložky a krbová kamna s teplovodním výměníkem s vysokou účinností spalování. Výše dotace je nastavena ve dvou úrovních. Na první úrovni je výměna
zdroje společně se zateplením a zde může žadatel získat dotaci až 50.000 Kč, maximálně
však 75% nákladů. Na druhé úrovni je samotná
výměna zdroje. Zde může žadatel získat dotaci
až 40.000 Kč, maximálně však 55% nákladů.
Zahájení příjmu žádostí je 12. 8. 2013.
V současné době je ve fondu k dispozici 1 miliarda korun, ale do roku 2020 má dojít k navýšení
prostředků až na několik desítek miliard.
Společnost Fire Energy v současné době pracuje na registraci vybraných výrobků Spartherm
v tomto programu. Věříme, že jejich zařazení
do programu vám usnadní komunikaci se zákazníkem při vytváření cenových nabídek.

typ otevírání výsuvné
hmotnost 300 kg

121 794,00

teplovzdušný výkon
teplovodní výkon
výkon přes sklo
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TEPLOTA

TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

Technické parametry:
regu
lovan
é

nereg

nominální výkon 10,4 kW
hoře

ní

ulova

né h
ořen

í

ČAS

AUTOMATICKÁ REGULACE
Stejně jako jiná topidla má krbová vložka s teplovodním výměníkem svá pravidla a specifika
pro připojení.

Varia Ah H2O-4S

výkon do vody 7,7 kW

Krbová vložka s teplovodním výměníkem

rozsah výkonu 7,3 – 13,5 kW
účinnost >80 %

•
•
•
•

široké čelní prosklení
dvojité sklo
výsuvná dvířka
vodní náplň v korpusu a nad ohništěm

cena bez DPH od

133 295,00

šířka dvířek 881 mm
výška dvířek 438 mm
typ otevírání výsuvné
hmotnost 395 kg

Bezpečnostní prvky jako dochlazovací smyčka či
pojistný ventil jsou dnes již standardem a většina výrobců tyto prvky dodává i s topidlem. Abychom však byli schopni maximálně a efektivně
využít výkon krbové vložky, je vhodné využít
automatickou regulaci hoření. Ta zajistí optimální průběh spalování a maximální využití
vyprodukované tepelné energie.

teplovzdušný výkon
teplovodní výkon
výkon přes sklo

V neposlední řadě je velmi důležitá zpětná vazba uživateli. Dnešní regulace jsou již schopny
na displeji zobrazovat nejen průběh hoření, ale
také celou činnost teplovodní soustavy a zejména stav nabití akumulační nádoby. Toto je jeden
z nejvýznamnějších přínosů regulace a stále čas-

Varia AFDh H2O-4S

tější požadavek ze strany uživatelů.

Krbová vložka s teplovodním výměníkem

Více informací o regulaci naleznete v katalogu na www.FireEnergy.eu.

•
•
•
•

široké průhledové prosklení
dvojité sklo
výsuvná dvířka
vodní náplň v korpusu a nad ohništěm

Technické parametry:
nominální výkon 10,4 kW
výkon do vody 7,3 kW
rozsah výkonu 7,3 – 13,5 kW
účinnost >80 %
šířka dvířek 881 mm
výška dvířek 438 mm
typ otevírání výsuvné

cena bez DPH od

138 780,50

hmotnost 396 kg

teplovzdušný výkon
teplovodní výkon
výkon přes sklo
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Výstup TUV

Technické parametry:

Krbová vložka s teplovodním výměníkem
•
•
•
•
•

široké rohové prosklení
ohýbané sklo jednoduché
výsuvná dvířka L/P
vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
bi-metalová roztápěcí klapka

cena bez DPH od

127 942,00

nominální výkon 14,7 kW

Nabíjení kotel

Výměník TUV

výkon do vody 8,4 kW

TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

Varia 2Lh/2Rh H2O-4S

Odvzdušnění

nerez

rozsah výkonu 10,3 – 19,1 kW
účinnost 81,9 %

Hrdlo pro
teploměr

Vstup SUV

šířka dvířek 685/465 mm
výška dvířek 512 mm

Hrdlo pro
topné těleso

Přívod radiátory

typ otevírání výsuvné
hmotnost 380 kg
Ocelová
nádrž

Hrdlo pro
regulaci
Vratka
radiátory

Vratka kotel

Vypouštění

teplovzdušný výkon
teplovodní výkon
výkon přes sklo

Varia 2Lh/2Rh 55 H2O-4S
Krbová vložka s teplovodním výměníkem

Technické parametry:
nominální výkon 7,0 kW
výkon do vody 4,7 kW

•
•
•
•
•

rohové prosklení
ohýbané sklo jednoduché
výsuvná dvířka L/P
vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
automatická klapka proti zakouření do místnosti

rozsah výkonu 4,9 – 9,1 kW
účinnost 81,9%
šířka dvířek 584/392 mm
výška dvířek 512 mm
typ otevírání výsuvné

cena bez DPH od

103.085,00

hmotnost 240 kg

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
Akumulační nádrž je nedílnou součástí každého
teplovodního systému. Může být použita na dlouhodobou akumulaci energie nebo jako bezpečnostní, provozní nádoba. Fire Energy vám přináší
akumulační nádrže tradičního českého výrobce
firmy Rolf. Tato společnost má bohaté zkušenosti s výrobou nejen akumulačních nádrží, ale
také nerezových ohřívačů vody či nerezových
teplovodních výměníků do spalinové cesty.
Výrobní program je velmi rozsáhlý. Nádrže jsou
vyráběny již od objemu 200 l. Samozřejmostí je
také zakázková výroba. Ceny nádrží jsou velmi
příznivé a jsou vždy dodávány s izolací a zapínacím obalem. Kromě prodeje samotných akumulačních nádrží vám Fire Energy nabízí také cenově zvýhodněné sestavy s krbovou vložkou.
Bližší informace naleznete v katalogu nádrží
na našich www.FireEnergy.eu.
G6/4 "

6%

příprava pro čidlo
čerpadlo / ochlazovací smyčka

výstup ochlazovací smyčky

G½"

G6/4 "

G6/4 "

G½"

G6/4 "

G6/4 "

M48x2
A

výstup teplá voda

dvířka

Rám dvířek skrytý
černě podtištěným sklem

27%
ruční odvzdušnění

B

vstup ochlazovací smyčky

67%

ØDD
E
E

C

1

dvířka

vypouštěcí ventil

G½"
M48x2
G6/4 "

G

F

G6/4 "

ØD2

H
H

možnost připojení
ext. vzduchu

teplovzdušný výkon
teplovodní výkon
výkon přes sklo

II

vratná voda

4455°°

4455°°
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TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

KOMPAKTNÍ TEPLOVODNÍ KAMNA
S AKUMULACÍ
Malé, kompaktní rozměry a vysoký výkon. Teplovodní výměník a akumulace v jednom. To jsou
velmi časté požadavky, které slýcháme z úst našich zákazníků. Zdá se vám to neřešitelné?
My máme řešení. Kombinace kamnové vložky
Renova A H2O a akumulačního systému Helix, splní veškeré tyto požadavky. Jedinečné
spojení teplovodní kamnové vložky s vysokým
výkonem a spalinového akumulačního výměníku přináší uživateli komfort v podobě přirozeně sálavého tepla v kombinaci s ohřevem vody
do topného systému.
To vše na malém prostoru a s vysokou účinností. Vysoká teplota spalin na výstupním hrdle
umožňuje maximální využití vyprodukovaného
tepla právě pro
nabíjení akumulační hmoty
systému Helix.
Díky tomuto spojení je
teplota spalin
na vstupu do komína snížena
na optimální
úroveň a výkon
kamnové vložky
je bezezbytku
využit. Jako
materiál na obestavbu doporučujeme nové
šamotové desky
Brula.

NOVA E H2O
Kamnová vložka s teplovodním výměníkem

Technické parametry:
nominální výkon 14,0 kW
výkon do vody 9,0 kW

•
•
•
•
•
•

čelní prosklení
dvojité sklo
pantová dvířka L/P
vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
přepínání toku spalin voda/akumulace
bi-metalová roztápěcí klapka

cena bez DPH od

89 941,00

rozsah výkonu 9,8 – 18,2 kW
účinnost 86 %
šířka dvířek 445 mm
výška dvířek 450 mm
typ otevírání pantové
hmotnost 290 kg

teplovzdušný výkon
teplovodní výkon
výkon přes sklo

Technické parametry:

RENOVA A H2O
Kamnová vložka s teplovodním výměníkem
•
•
•
•

čelní prosklení
dvojité sklo
pantová dvířka L/P
vodní náplň v korpusu a nad ohništěm

nominální výkon 13,4 kW
výkon do vody 6,9 kW
rozsah výkonu 9,4 – 17,4 kW
účinnost 86 %
šířka dvířek 390 mm
výška dvířek 450 mm
typ otevírání pantové

cena bez DPH od
z DPH

e
cena b

75 313,00

hmotnost 200 kg
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teplovzdušný výkon
teplovodní výkon
výkon přes sklo

Stačí jedna kamna pro celý dům?

FIRETUBE WATER
TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

Kamna, která vytopí bez nadsázky celý váš
dům. To je sen. Navíc kamna, která vypadají
tak dobře, že se na ně každé ráno budete těšit.
Produkty Firetube se už pomalu stávají legendou. Jejich dokonalý design trochu vytlačuje
z povědomí i fakt, že se v neposlední řadě jedná také o velice výkonná, spolehlivá a řemeslně dokonale zvládnutá zařízení.
Teplovodní výměník Firetube Water je použitelný pro všechna provedení klasického Firetube ohniště. Navíc je jeho použití možné
kombinovat s tahovým systémem. Nejen že
poté vytopí celou místnost ve které je postaven, ale díky možnosti napojení na teplovodní systém předává teplo i do těch nejodlehlejších koutů vašeho domu.
Mimořádný výkon 13 kW využijete především
v rozlehlých prostorách. Kromě výborné technologie topení nabízíme i širokou škálu provedení a nepřeberné množství kombinací.
Kamna Firetube s burner H2O jsou koncipována nejen na podporu centrálního vytápění, ale
i na pokrytí veškerých požadavků rodinného
domu na vytápění, včetně ohřevu užitkové vody.
Firetube burner H20 – opravdu silné zařízení
se zvětšeným ohništěm. Je vybaveno vodním
pláštěm, tudíž funguje jako kotel, který produkuje vždy dostatečné množství horké vody. Díky
modulární stavební technologii může být Firetube bez problémů rozšířen o vodní modul, což
umožňuje dosažení špičkového výkonu do vody
až 14,6 kW.
I Burner H20 je možné kombinovat se solárním
zařízením nebo tepelným čerpadlem. Také může
sloužit jako doplněk k bivalentním nebo multivalentním tepelným systémům.

Tepelné výměníky kamen se nemusí – podobně
jako u tradičních kotlů – každé tři až pět týdnů
čistit. Všechny plochy tepelného výměníku jsou
bezúdržbové. Díky tomu se vyhnete nepořádku
v pokoji, ale především ušetříte palivové dříví,
protože výkon je díky absenci nánosů zplodin
stále stoprocentní. Tak je zaručena nejvyšší možná účinnost po celou dobu topení.
Veškerou údržbu představuje jednorázová roční
kontrola, při které se eventuálně může zařízení
vyčistit. Po krátkém obeznámení s problematikou zvládne tuto údržbu provádět i sám zákazník. Samozřejmě každý má možnost využít
profesionálních služeb vybraného partnera Firetube.

Burner H20 vybaven keramickým tahovým systémem vytopí – pokud si to přejete – i další místnosti.

To, že byl pro tepelné výměníky použit materiál
bez jediného švu o síle 6 až 8 mm, pouze zdůrazňuje vysokou kvalitu provedení – přesně podle
sloganu „Vyrobeno v Německu. Pro život.“

ANI TA NEJKRÁSNĚJŠÍ KAMNA NEDOSÁHNOU
VYSOKÉHO VÝKONU, POKUD NEJSOU SPRÁVNĚ UDRŽOVÁNA. PROTO KLADE FIRETUBE SPECIÁLNÍ DŮRAZ NA TÉMĚŘ BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ SVÝCH ZAŘÍZENÍ.

„S vodním modulem Burner H20 máme v našem
portfoliu neobyčejnou a velmi individuální alternativu k tradičním teplovodním systémům a kotlům“ říká zakladatel společnosti Firetube Axel
Schmitz a dodává: „Prostě jsme vždy trochu jiní
než ti ostatní“.
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DOPORUČENÍ REÁLNÉ TLOUŠŤKY DESEK PROMASIL® 950 KS PROFI PRO IZOLACI KRBU
NEBO KACHLOVÝCH KAMEN POMOCÍ VÝPOČETNÍHO PROGRAMU SIMU-THERM
krbu nebo kachlových kamen“, která se bude konat na školení firmy K & K Poker s.r.o. (22. – 23. srpna 2013, Relax hotel Monínec) se pokusím na tuto
otázku odpovědět podrobněji.
V přednášce budou stručně a srozumitelně uvedeny teoretické základy sdílení tepla, bude zmíněn výpočetní program Simu-Therm 7.1 (simulace prostupu tepla skrz stavební materiály) a budou
také prezentovány vypočtené hodnoty povrchové teploty mezi zadní stavební stěnou a tepelnou
izolací v závislosti na okolních podmínkách.
Ing. Petr Šíma
Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály
Promat s.r.o.

Dle současné normy ČSN 734230, které platí pro
navrhování a provádění krbů na dřevo je doporučeno, aby povrchová teplota mezi zadní stavební
stěnou (stropem) a materiálem použitým pro tepelnou izolaci krbu nepřekročila hodnotu 50 °C.
Jakou tloušťku tepelně izolačního materiálu ovšem v praxi použít, aby byla splněna tato podmínka? Na tuto otázku nelze bez znalosti okolních
podmínek jednoznačně a stručně odpovědět.
Je třeba vzít v úvahu působící teploty (typ krbu
nebo kachlových kamen), dobu působení teploty
(ustálený nebo neustálený stav) a zejména složení
zadní stavební stěny objektu (např. červená pálená cihla, bílá vápenopísková cihla či dřevostavba),
ke které jsou krb či kachlová kamna přistavěny.
V přednášce na téma: „Doporučení reálné tloušťky desek PROMASIL® 950 KS PROFI pro izolaci

Na vyobrazení: Znázornění toku tepla vzniklého spalováním dřeva v krbové vložce

Brunner a akumulační prstence MAS

Or tner končí, přichází Nordpreis - MAS zůstává!
Jak už všichni jistě víte, 1. 7. 2013 byla ukončena výroba akumulačních prstenců MAS ve firmě Ortner.
To samozřejmě neznamená, že stahujeme tento
produkt z nabídky. Jedná se opravdu jen o změnu výrobce. V budoucnosti bude akumulační
prstence označené MAS vyrábět firma Nordpreis. Majitel této firmy Bjarne Varre pochází z Norska. Je dlouholetým obchodním partnerem
a také kamarádem pana Ulricha Brunnera. Mnozí z vás se s produkty firmy Nordpreis určitě
setkali, protože již přes rok vyrábí pro firmu
Brunner obestavby z pohledového betonu
s označením BSK a BSO. Změna výrobce
znamená i další nárůst kvality, v sortimentu
bude pouze dvoudílný akumulační prstenec, který odolává vyšším teplotám. Konstrukce tohoto tahového systému zůstává
naprosto stejná. Díky vnitřní spirálové konstrukci můžete očekávat vynikající tahové
podmínky a samozřejmě se jedná o systém,
který se nezanáší a není nutné jeho čištění.
Za zmínku určitě stojí i doporučené osazení
komínové klapky pro snazší regulaci tahu.
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MAS 360 svislý vhodný pro:

MAS 360 vodorovný
vhodný pro:

HKD 2.2 flach kurz

HKD 2.2 flach kurz

HKD 2.2 rund kurz

19 199,25

HKD 2.6 kurz

HKD 2.2 rund kurz
HKD 2.6 kurz

skládá se z: 6 x MAS 360, 1 x odkouření svislé MAS 360

skládá se z: 5 x MAS 360, 1 x odkouření vodorovné MAS 360

MAS 440 svislý vhodný pro:

MAS 440 vodorovný
vhodný pro:

HKD 2.2 flach

HKD 2.2 flach

HKD 2.2 rund

19 199,25

24 724,50

HKD 5.1

HKD 2.2 rund

24 724,50

HKD 5.1

skládá se z: 6 x MAS 440 dvouplášťový, 1 x odkouření svislé MAS
440, 1 x mezikroužek (10077)

skládá se z: 5 x MAS 440 dvouplášťový, 1 x odkouření vodorovné MAS 440, 1 x mezikroužek (10077)

MAS 440 průběžný vhodný pro:

MAS 440 průběžný vhodný pro:

RF 55.2 • DF 51/55 • SF 51/55 • DF 57/55 •
SF 57/55 • DF 51/67 • SF 51/67 • DF 57/67 •
SF 57/67 • DR 51/55 • SR 51/55 • DR 57/55 •
SR 57/55 • DR 51/67 • SR 51/67 • DR 57/67
• SR 57/67 • Stil-Kamin 62/76 • Stil-Kamin
80/45 • Stil-Kamin 75/90 • Stil-Kamin 53/88
• Eck-Kamin D/S 51/52/52 • Eck-Kamin D/S
57/52/52 • Eck-Kamin S 57/67/44 • Eck-Kamin S 57/82/48

RF 55.2 • DF 51/55 • SF 51/55 • DF 57/55 •
SF 57/55 • DF 51/67 • SF 51/67 • DF 57/67 •
SF 57/67 • DR 51/55 • SR 51/55 • DR 57/55 •
SR 57/55 • DR 51/67 • SR 51/67 • DR 57/67
• SR 57/67 • Stil-Kamin 62/76 • Stil-Kamin
80/45 • Stil-Kamin 75/90 • Stil-Kamin 53/88
• Eck-Kamin D/S 51/52/52 • Eck-Kamin D/S
57/52/52 • Eck-Kamin S 57/67/44 • Eck-Kamin S 57/82/48

24 724,50

24 724,50

skládá se z: 5 x MAS 440 dvouplášťový, 1 x odkouření svislé MAS
440, 1 x mezikroužek (10077)

skládá se z: 4 x MAS 440 dvouplášťový, 1 x odkouření vodorovné MAS 440, 1 x mezikroužek (10077)

Proč si kazit stavbu ovládáním klapky

Kdysi to možná byla nutnost. Konečně ale existuje řešení. Společnost CB-tec přichází s novými typy
ovladačů klapky v kruhovém nebo čtvercovém provedení, které vaši stavbu spíš vylepší. Dvířka zabudovaná pod omítkou snadno uniknou i zvídavým pohledům. Že není na ilustračním obrázku nic vidět?
No to je přece dobře, ne?

Dobrý sporák potřebuje

i dobré nádobí
na vaření

To jen
abychom zmínili úplně všechno, když
jsme se v tomto čísle tak intenzivně věnovali vaření. Kamna nebo sporák je jedna věc, dobrá kuchařka a chutné ingredience druhá. Tou třetí je určitě dobré nádobí.
Při našem vaření ve Dvorech jsme měli možnost
vyzkoušet pár kousků z řady švédského výrobce Skeppshult. A pánové, vyřiďte svým manželkám, že
ANO! V kombinaci s litinovým sporákem neznáme nic lepšího.
Výborně vede teplo, dřevěné rukojeti sedí do ruky. Na to, jak je těžké,
se s ním výborně manipuluje. Prostě rozhodnuto - začínáme ho prodávat ve Fire Factory v Soběslavi. Naše kamna si ho zaslouží. Ale pozor!
Doporučujeme jen do harmonických manželství. Touhle pánví dostane
do hlavy záletný manžel totiž jen jednou :-).

• Prvním z nich je Brulapor obohacený o grafit, kvůli lepší tepelné vodivosti.
• Druhý je akumulační materiál o objemové
hmotnosti 1350 kg/m3. Materiál, který sice
ještě není zcela vhodný pro uzavřené teplovzdušné systémy (hypokaustní systémy), ale
obestavba z něj má mnohem větší tepelnou
setrvačnost než obestavba z již zmíněného
Brulaporu.
• Třetí je materiál o objemové hmotnosti
2150 kg/m3. Tento materiál už samozřejmě pro hypokausty vhodný je – především
v „síle“ materiálu 2 nebo 3 cm. Takto silné
desky nabízíme v pro nás novém rozměru
100 x 50 cm.
Bylo nám ovšem líto nabízet materiál s tak skvělými akumulačními vlastnostmi jen na hypokaustní stavby. Proto zařadíme do sortimentu
i desky o síle 5 cm, ve formátu na který jste zvyklí
– tedy 100 x 25 cm. Jedna deska v tomto formátu váží více než 25 kg. Hmotnost 1 m2 obestavby
bude tedy činit více než 100 kg. Pro srovnání –
u Brulaporu je to přibližně 35 kg/m2. Manipulace
s těmito deskami opravdu není žádné peříčko,
ale co bychom pro zákazníka v době krize neudělali, že?

Opravdu poslední třešničkou na dortu je tahle drobnost na obrázku vpravo. Olejová svítilna WESTBO KETTLE. Jen jako připomínka starých dobrých fortelných časů.
Jednoduchá funkční věc, která vám prostě jen udělá radost.
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Chceme dostát svému slovu a proto opravdu
uvádíme na trh nové tvary a materiály, jak jsme
slíbili v červnovém vydání Kolem kamen. V tomto sloupku není tolik místa, abychom zde uveřejnili všechny informace, které někteří z vás znají
ze školení „Monínec 2013“. Tomuto tématu se
budeme určitě ještě detailněji věnovat. Každopádně ve zkratce – k již tradičnímu Brulaporu
jsme pro tuto sezónu připravili tři další materiály.

Pizza Casa – pravá pizza
jako od Itala u vás doma!

KERAMIKA

Hezká
a praktická...
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Tak by se dala dvěma slovy popsat novinka, kterou
jsme si pro vás připravili na konec tohoto léta. A co
že to tedy je?
Jedná se o rozkládací tašku obsahující barevný
vzorník glazur. Najdete v ní malé přihrádky naplněné originálními vzorky jak starších tak zcela aktuálních barev. Je vyrobena z velmi luxusní světlé
kůže, která skvěle doplňuje barevnou škálu ukrytou uvnitř.
Tato taška ale je, jak už naznačuje titulek, i velmi
praktická. Na cestu k zákazníkovi ji jednoduše sbalíte a dáte přes rameno. Nemusíte se tahat s žádným velkým kufrem. U zákazníka pak tašku jen rozbalíte a necháte ho vybírat.
Když zrovna nikam za obchody necestujete, můžete tento vzorník použít i následujícím způsobem.
Rozložte ho a horizontálně či vertikálně zavěste
na stěnu. Určitě bude hezky vypadat a zákazník si
může rovnou vybírat barvu.
Pokud se vám tato novinka zalíbila, rádi bychom
vás upozornili, že jsme si pro vás připravili speciální
promocenu. A navíc pro ty nejpilnější odběratele
keramiky máme tuto novou tašku na vzorky zcela
zdarma. Pro více informací nás prosím kontaktujte na prokop@kamnarstvi-bechyne.cz.
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To tu ještě nebylo! Sestava z ušlechtilé oceli, která je určená především na pečení pizzy, ale také
na úpravu masa a uzenin, je kompatibilní téměř
s každým krbem.
Ano, čtete správně. Váš krb má všechny předpoklady pro správnou přípravu dokonalé pizzy za neuvěřitelně krátkou dobu. Teplota vzduchu mezi 350
a 400°C vytvoří typický křupavý základ a oheň dodá
neodmyslitelnou lehce kouřovou chuť.
Instalace sestavy je díky důmyslnému patentu
opravdu jednoduchá. Stačí našroubovat, nastavit
správnou šířku a výšku a ujistit se, že je zařízení stabilní. Na závěr osadíte speciální šamotovou desku
a z vašeho domova se stane útulná restaurace pro
rodinu a nejbližší přátele.
Můžete pozorovat, jak rychle se těsto peče a sýr rozpouští. To je možné jen díky šamotovému kameni,
na kterém celá příprava probíhá. Speciální technologie zaručuje ideální a rovnoměrné prohřátí pracovní plochy. Během čtyř minut je hotovo – to se
vám v elektrické troubě zkrátka nikdy podařit nemůže. Nyní již znáte to „horké tajemství“ italských
šéfkuchařů, můžete se tedy za pomoci Pizza Casa
pustit do práce.
Sestavu Pizza Casa je možné instalovat do interiérových i zahradních krbů v případě, že je topeniště minimálně 28 cm široké a 25 cm vysoké. Tak do toho!

Nový kachelník K&K Poker je tu!
Od roku 2007, kdy jsme představili náš tištěný
kachelník - nezbytnou pomůcku každého kamnáře - už uplynul nějaký ten pátek. Přišly nějaké
aktualizace, ale sortiment naší keramické výroby se rozrůstá stále větším tempem. Proto jsme
se odhodlali a přistoupili k nové edici.
Formát se přizpůsobil našemu tradičnímu
čtverci a obsah se v přehledné formě rozrostl o všechny přírůstky sortimentu kachloví od
roku 2009. V současné době kachelník ještě připomínkují chlapi na dílně, ti o jeho obsahu koneckonců vědí nejvíce. Vy už si ho ale můžete
objednávat v tištěné nebo digitální podobě na
adrese prokop@kamnarstvi-bechyne.cz.

KERAMIKA

Postavte dům
a vyberte si do něj kamna.

Nebo to zkuste obráceně!

„Jo, to kdybych věděl dřív, tak bych to doma udělal
jinak. Takhle abych to celý předělával.“ Tak tenhle
povzdech jsme za těch 16 let, co vyrábíme keramiku a prodáváme kamna a krby, slyšeli už mnohokrát. Teprve tváří v tvář krbové vložce si člověk
uvědomí, jak důležité je mít na ni doma to správné místo, vědět, na kterou stranu se bude otevírat a kudy povede odkouření. A to už nemluvíme
o takových vymoženostech jako je akumulace,
složité tahové systémy nebo napojení na teplovodní systém. A ruku na srdce, komu by se chtělo
pár měsíců nebo i let po kolaudaci sekat do zdí
a uklízet znovu po řemeslnících.
Dnešní doba přeje katalogům a internetovým
galeriím. Nic proti tomu, ale papír snese všechno,
o virtuálních světech nemluvě. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se ze zchátralého objektu bývalého mlýna a lázní v Soběslavi rozhodli vybudovat
rozsáhlou vzorkovnu, do které dnes zveme architekty, kamnáře a jejich zákazníky z celé republiky.
Naší snahou je dát zákazníkům možnost opravdu
si osahat široké spektrum produktů.
Proto u nás najdete, vedle příjemného prostředí,
celou řadu funkčních staveb. Jednoduchá litinová kamna, plynové krby, kachlová kamna i krbové vložky. Skutečnou lahůdkou je výkonná teplovodní kamnová vložka HKD od firmy Brunner
s obestavbou Ortner a kachlovím od K&K Poker,
skutečné srdce našeho domu, na kterém si můžete prohlédnout špičkové technologie v provozu
neboť tato stavba dodává teplo a teplou užitkovou vodu celé vzorkovně.

Protože jsme vedle prodeje krbů a kamen také
přední výrobci keramiky, najdete v Soběslavi řadu
příkladů použití kachlů při obestavbě. Vyrábíme
klasický sortiment v opravdu široké škále odstínů
a motivů. Mezi naši chloubu patří unikátní repliky
historického kachloví.
Rádi děláme věci sami od začátku až do konce.
Proto máme i vlastní modelárnu, ve které vznikají
i nové motivy podle přání zákazníka. Některé jako
naprostý originál pro jednu jedinou instalaci, jiné
se postupně stávají součástí naší sériové výroby.
Tak vznikají i sety velkoplošné keramiky, které
z našich dílen putují ke kamnářům v celé Evropě.
Aby toho nebylo málo, naše keramika se občas
odpoutá od původního spojení s kamnářským
sortimentem a vstupuje do řady interiérů jen jako
čistě estetický prvek.

Dá se říct, že u nás najdete ideální spojení špičkových sériových produktů od renomovaných evropských výrobců s čistě individuálním přístupem
našeho týmu k potřebám jednotlivého zákazníka.
U kamen a topení i když je vše stále stejné, pokaždé je to trochu jinak. Výhodu má ten, kdo si to
včas uvědomí.
Těšíme se na vás, posedíme při dobré kávě, řeknete nám, co vás pálí a my vám zkusíme poradit,
jak ten oheň správně nasměrovat tak, abyste z něj
měli doma opravdovou radost.
Showroom Fire Factory SE
náb. Otakara Ostrčila 257 – 392 01 Soběslav
Otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
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Jak na začátku, tak i na konci - je tu s námi
železný pes. Dali jsme si hodně práce s tím,
abychom vám ukázali, co všechno se dá s litinovým sporákem Iron Dog 06 dokázat. Jdeme
umývat nádobí a budeme se muset trochu
postit. Zbytek je na vás! Tak hezký zbytek léta
a příjemnou topnou sezónu 2013/2014 :-).

w w w. k a m n a r s t v i - b e c hy n e. c z
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