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O B S A H :
krbová kamna
krbové vložky
kamnové vložky

teplovodní systémy
stavební materiály
keramika

Č A S O P I S P R O T Y, K T E Ř Í T O S T O P E N Í M M Y S L Í O P R A V D U V Á Ž N Ě

w w w. k o l e m - ka m e n . c z

Přestalo se kouřit z komína...
...okurková sezóna začíná!
Už z toho sloganu je cítit, že si potřebujeme všichni trochu odpočinout. Však taky aby ne. Máme
za sebou poměrně náročnou sezónu a jak to tak
vypadá, od podzimu to nebude lepší. Proto je
tu léto a s ním prázdniny. Čas, kdy se moc netopí. I když... Docela si pamatuji, jak jsme jezdívali
na prázdniny k babičce. Byl horký letní den, třikrát jsme cestou uvařili Škodu 105L, ale před polednem jsme byli na místě. Vedro, při životě nás
držela jen představa chladných nápojů a rybníka
u lesa za vesnicí. Ale nad komínem babiččiny chalupy se vznášel šedý štiplavý dým. Aby ne. „No že
už jedete, dělám vám tu k obědu lívance!“ To byla
personifikace pekla. Uprostřed malé kuchyně doběla rozžhavený sporák, mezi pláty probleskovaly plameny, na litinovém lívanečníku se škvířily
lívance. Kdo někdy v minulém životě zažil napalmový útok v severním Vietnamu, ví o čem mluvím. Při nadechnutí nám hořely i chlupy v nose.
A uprostřed toho pekla malá, usměvavá, bělovlasá babička, bavlněná spodnička, vlněný punčochy, lněná zástěra, šátek na hlavě. „Dneska bude

hezky, tak se pojďte děti najíst. A ty dědo mi tam ještě nalož do kamen, ať se mi dopeče ta bábovka.“ Ani
kapka potu. Děda měl na sobě kompletní montérkový outfit včetně flanelové košile a taky nic.
Nepochopím. Ocelová generace. Mám pocit, že
všechna voda, kterou jsme cestou vypili, se z nás
během minuty vypařila. Mou matku jsme vyvedli
zcela dehydrovanou na zahradu a usadili do stínu
pod ořech. A bylo léto, modrá obloha bez mraků,
prázdniny, dovolená. A usměvavá babička vycházející na zápraží, jak říká mé mamince: „Ty seš holka
pořád nějaká nervózní. Dej si na čelo šlupky od okurek, to ti udělá dobře.“ Moje maminka se z toho
teplotního šoku vzpamatovávala pod ořechem až
do večera, hlavu obalenou okurkovými slupkami,
které z ní postupně vytahovaly to pekelné teplo
od kamen babiččiny kuchyně. Proto se tomu asi
říká okurková sezóna. Ne proto, že se v ten čas nic
moc neděje, ale proto, že když nás v létě něco trápí,
dáme si na čelo slupku z okurky a hned je nám líp.
Tož užívejte léta i okurek, pěkně si odpočiňte,
máme tu pro vás na konec srpna nejedno překvapení. Ale to až příště.

Okurková limonáda
Dočetla jsem se, že mezi nejlepší spalovací
koktejly patří bazalka s jahodou, máta s citronem, limetková šťáva a okurková limonáda. Tuto zvláštní kombinaci zajímavých
chutí jsem chtěla vyzkoušet. Včera u nás
doma měla premiéru okurková limonáda…
Rozmixujte oloupanou salátovou okurku,
zalijte studenou vodou, vymačkejte jeden
citron a přidejte trochu třtinového cukru
(někdo radí limetkový sirup) a hodně ledu.
Během několika málo minut máte výtečnou osvěžující limonádu. V tom horku byla
skvělá, ale když bych měla srovnávat, tak
levandulovka byla lepší…
www.vintagelover.cz/okurkova-limonada/
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Kdo si hraje, nezlobí!
U kamnářů to platí dvojnásob. Tak jsme si řekli, že
vymyslíme něco, co je trochu zabaví. Co trochu
povzbudí jejich představivost, trochu jim zjednoduší práci a potěší jejich zákazníky. Tak vznikl
„projekt prstence“, který přináší univerzální
tvarovky na teplovzdušné a sálavé obestavby.
Jsou vymyšleny tak, abyste si s nimi mohli do sytosti vyhrát. Stačí jen trochu popustit uzdu fantazii. Nejenže z nich uděláte rychle a pohodlně
vyobrazení

popis

Modul 01
rozměr 560 x 560 x 350 x 40 mm

Modul 01U
rozměr 560 x 560 x 350 x 40 mm

Modul 01L*
rozměr 560 x 560 x 350 x 40 mm

Modul 02
rozměr 660 x 660 x 250 x 40 mm

Modul 02U
rozměr 660 x 660 x 250 x 40 mm

Modul 02L*
rozměr 660 x 660 x 250 x 40 mm
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funkční obestavbu, dají se z nich stavět dřevníky,
lavice, dokonce celá stěna, které vévodí nějaká
pěkná krbová vložka. Pár příkladů naší fantazie
najdete na protější straně. Obzvlášť v kombinaci
s naší keramikou, které jsou šity na míru, vypadají
stavby opravdu parádně. Tak si to taky vyzkoušejte a podělte se s námi o výsledek. Potřebné informace si stáhněte na www.kolem-kamen.cz
v sekci stavební materiály.
litý šamot 2.150 kg/m3

litý šamot 2.150 kg/m3

síla 40 mm

síla 25 mm

O5656354B

O5656354LS

O56563525LS

39,5 kg

23 kg

63 kg

39,5 kg

1.600,-

800,-

2.700,-

2.100,-

U5656354KD

U5656354B

U5656354LS

U56563525LS

30,5 kg

18,5 kg

48,5 kg

30,5 kg

1.300,-

600,-

2.200,-

1.700,-

L5656354KD

L5656354B

L5656354LS

L56563525LS

20 kg

11,5 kg

31,5 kg

15 kg

800,-

400,-

1.400,-

900,-

O6666254KD

O6666254B

O6666254LS

O66662525LS

33,5 kg

20 kg

54 kg

34 kg

1.400,-

800,-

2.400,-

1.800,-

U6666254KD

U6666254B

U6666254LS

U66662525LS

25,5 kg

15,5 kg

41,5 kg

26 kg

1.100,-

600,-

2.000,-

1.500,-

L6666254KD

L6666254B

L6666254LS

L66662525LS

17 kg

10 kg

21 kg

13 kg

700,-

400,-

1.200,-

900,-

1.350 kg/m3

Brulapor

O5656354KD

• nejedná se o tvarovky na systémové krby, ale o univerzální tvarovky na obestavby teplovzdušné a sálavé
• prstence je možné upravit a použít jako překlady
nad krbové vložky rohové a panoramatické
• je možné je též použít na dřevníky nebo niky
• zhotovené jsou z Brulaporu na teplovzdušné stavby, nebo z materiálu o objemové hmotnosti 1.350
kg/m3, případně z litého šamotu o objemové hmotnosti 2.150 kg/m3 na akumulační stavby
• od 14. července zařazujeme do sortimentu i prstence
z litého šamotu o objemové hmotnosti 2.150 kg/m3
se sílou stěny 25 mm pro snížení hmotnosti a snazší
manipulaci při stavbě
• na vyžádání pro vás připravíme cenovou nabídku
na prstence z materiálu o objemové hmotnosti 1.350
kg/m3 a sílou stěny 25 mm
• rozměrově jsou koncipovány tak, že odpovídají rozměrům kachloví, tzn. stavby z prstenců je možné
zaklápět běžně dostupnými formáty říms, nebo je
možné například jeden nebo více prstenců nahradit
kachlovím
• pro obkládání prstenců byla vyvinuta speciální řada
keramiky; jedná se o keramiku bez žeber – kachle se
lepí na prstence a jsou zakončeny římsou; tato varianta
je velice praktická a cenově výhodná
• prstence jsou vhodné pro krbové (kamnové) vložky
s rovným, rohovým nebo panoramatickým prosklením
• kruhový prstenec (Ø = 600mm) je vhodný pro malá
ohniště, například ohniště Brula, nebo HKD 2.2 rk (případně ohniště Ortner)
• i kruhový prstenec je možné nahradit keramikou (viz
ceník K&K POKER velkoplošná keramika X25)

vyobrazení

popis

Modul 03
rozměr 880 x 660 x 250 x 4 mm

Modul 03U1
rozměr 880 x 660 x 250 x 4 mm

Modul 03U2
rozměr 880 x 660 x 250 x 4 mm

Modul 03L*
rozměr 880 x 660 x 250 x 4 mm

Modul 04
rozměr 1100 x 770 x 250 x 4 mm

Modul 04U1
rozměr 1100 x 770 x 250 x 4 mm

Modul 04U2
rozměr 1100 x 770 x 250 x 4 mm

Modul 04L*
rozměr 1100 x 770 x 250 x 4 mm

Modul R59
ø 590

* Řez u rohových dílů je veden pod úhlem 450

litý šamot 2.150 kg/m3

litý šamot 2.150 kg/m3

síla 40 mm

síla 25 mm

O8866254B

O8866254LS

O88662525LS

39,5 kg

21 kg

63 kg

39,5 kg

1.600,-

800,-

2.700,-

2.100,-

U8866254KD

U8866254B

U8866254LS

U88662525LS

31,5 kg

17 kg

50,5 kg

31,5 kg

1.300,-

600,-

2.200,-

1.700,-

C8866254KD

C8866254B

C8866254LS

C88662525LS

29 kg

15,5 kg

46 kg

29 kg

1.300,-

600,-

2.200,-

1.700,-

L8866254KD

L8866254B

L8866254LS

L88662525LS

20 kg

10,5 kg

31,5 kg

20 kg

800,-

400,-

1.400,-

1.100,-

O11077254KD

O11077254B

O11077254LS

O110772525LS

49 kg

27 kg

77 kg

48 kg

1.900,-

1.000,-

3.200,-

2.400,-

U11077254KD

U11077254B

U11077254LS

U110772525LS

39,5 kg

22 kg

62 kg

39 kg

1.600,-

800,-

2.600,-

1.900,-

C11077254KD

C11077254B

C11077254LS

C110772525LS

35 kg

19,5 kg

55 kg

34,5 kg

1.600,-

800,-

2.600,-

2.000,-

L11077254KD

L11077254B

L11077254LS

L110772525LS

24,5 kg

13,5 kg

38,5 kg

24 kg

1.000,-

600,-

1.600,-

1.200,-

O59254KD

O59254B

O59254LS

O592525LS

24 kg

13 kg

38 kg

24 kg

1.100,-

500,-

1.900,-

1.500,-

1.350 kg/m3

Brulapor

O8866254KD

Ceny uvedeny v CZK bez DPH.
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Kompletní sortiment dvířek
a ohnišť v přehledu…
VA R I A N T Y S V ÝS U V NÝM I D V Í Ř KY
ro v n é

GOT 52/37 mit GOF 37x42

GOT 51/55 mit GOF 55x42

GOT 51/67 mit GOF 55x42

GOT 57/67 mit GOF 66x42

GOT 38/86 mit GOF 86x42

GOT 45/101 mit GOF 80x35

GOT 52/37 Tunnel mit GOF 37x36

GOT 51/55 Tunnel mit GOF 55x36

GOT 51/67 Tunnel mit GOF 66x36

GOT 57/67 Tunnel mit GOF 66x36

GOT 38/86 Tunnel mit GOF 86x36

ro h o vé

GOT 51/52/52 mit GOF 35x35

GOT 45/67/44 mit GOF 50x35

GOT 57/67/44 mit GOF 50x35

GOF 38/86/36 mit GOF 64x35

GOT 45/101/40 mit GOF 80x35

GOT 57/67 ZL mit GOF 66x42

GOT 38/86 ZL mit GOF 86x42

VA R I A N T Y S OT V Í R AC Í M I D V Í Ř KY
ro v n é

GOT 52/37 ZL mit GOF 37x42

GOT 51/55 ZL mit GOF 55x42

GOT 51/67 ZL mit GOF 55x42

GOT 52/37 ZL Tunnel mit GOF 37x36

GOT 51/55 ZL Tunnel mit GOF 55x36

GOT 51/67 ZL Tunnel mit GOF 66x36

GOT 57/67 ZL Tunnel mit GOF 66x36

GOT 57/67/44 ZL mit GOF 50x35

GOF 38/86/36 ZL mit GOF 64x35

ro h o vé

GOT 51/52/52 ZL mit GOF 35x35
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GOT 45/67/44 ZL mit GOF 50x35

GOT 38/86 ZL Tunnel mit GOF 86x36

Dobrá zpráva...

p r ů h l e d o vé

Letošní změna cen u firmy Brunner proběhne až od 1.8.2014 a jsme rádi, že nebude nijak drastická. V globále se zdraží o ca 2%. Zboží objednané do 31.7.2014 a zaplacené do 30.9.2014 bude
tedy účtováno za staré ceny. Při zaplacení po termínu bude zboží účtováno za ceny nové.

p r ů h l e d o vé

Nezapomeňte na nový ceník
Pečení a grilování

Ke stažení již nyní na
www.kolem-kamen.cz

Nejen u Brunnera už se všichni těší na dovolenou! Proto zde uvádíme termíny celozávodní
dovolené všech našich dodavatelů, abyste se
mohli včas předzásobit:
• Spartherm: 4. 8. – 17. 8. 2014 možnost
poslední nakládky před dovolenou v 31.
týdnu, poté až v 35. týdnu.
• Brunner: 4. 8. – 17. 8. 2014 možnost poslední nakládky před dovolenou v 31. týdnu, poté až v 35. týdnu
• K+K Poker, Brula Distribution, Fire Factory, Fire Energy: 4. 8. – 10. 8. 2014

Ohniště z kamen KSO
od Brunnera se dají použít
i pro individuální obestavby
– kup si vnitřní konstrukci
a stav podle svého…
76. od
3
bez 00
DP ,H

ŠKOLENÍ BRUNNER 2014
aneb „Chlapi, nelejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadám!“

V termínu 19. až 21. 5. jsme se vydali na tradiční školení do firmy Brunner. Jako obvykle jsme
byli obohaceni o spoustu nových informací a poznatků a nezapomněli jsme si školení řádně užít.
Je zřejmé, že ve firmě Brunner nezahálejí. Mimo
představení nových produktů, ke kterým se ještě
vrátíme, nám byla poskytnuta prohlídka nové administrativní budovy, která má bezpochyby své

Školitelem nám byl po oba dny Sven Witte. Z jeho
úst jsme se nejprve dozvěděli něco o nových designových krbových vložkách a obestavbách
BSK, o kterých jste si již mohli přečíst v předcházejícím čísle našeho časopisu. Následně nám byla
podrobněji představena teplovodní vlajková loď
firmy Brunner pro příští léta HKD 2.2 SK. Jedná se
skutečně o špičkové a konstrukčně dokonalé zařízení udávající trend teplovodního vytápění. Při
příležitosti prohlídky předváděcích prostor jsme
měli možnost vyzkoušet si demontáž výsuvných dvířek na rohové krbové vložce a přístup
k výsuvným mechanizmům. Tuto praktickou
ukázku všichni zúčastnění velmi kvitovali a rozběhla se hned vášnivá diskuze na téma praskání
skel, lanek se závažím, výsuvné mechanizmy atd.
Více světla do problematiky praskajících skel vnesl svým příspěvkem také Honza Pokorný. Dalším
bodem programu, který všechny zaujal asi nejvíc,
byla nová výsuvná dvířka Brunner ke stavěným ohništím. I zde jsme si dvířka sami osahali
a opět byla velmi kvitována funkčnost a celkové
provedení dvířek. Tím naše praktické dovádění
nekončilo.
Sestavili jsme si sloupová kamna KSO a následně celé stavěné ohniště GOF s dvířky a tahovým
systémem Brunner MSS.
Velmi zajímavou novinkou s ještě zajímavějším
osudem je nová malta Brunner Spezial. Více se
dočtete dále v tomto čísle. Školením bylo opravdu
plné praktických ukázek, což si nakonec všichni
zúčastnění velmi pochvalovali. Dění mimo dobu
samotného školení zmapujeme v další části komiksu, který připravujeme do příštího čísla. A že
to bude síla, to si pište! Tak zase někdy na viděnou
na školení u Brunnera!

kouzlo. Pomineme-li to, že se v suterénu budovy
nacházejí odpočinkové místnosti pro znavené zaměstnance, je budova zajímavá mimo jiné také
tím, že je kompletně vytápěna Brunner systémy,
HKD 2.2 SK počínaje a doslova obrovským automatickým kotlem na pelety konče. Kotle na pelety a kusové dřevo jsou mimochodem dalším
novým směrem, kterým se firma Brunner vydala již v loňském roce.
5

Běž!...
10.000 borců na startu jubilejního Volkswagen
Maraton Praha 2014 a mezi nimi náš tým ve složení Jan Pokorný, Martin Snídal a Ivan Smetana, který tentokrát doplnila posila ze společnosti
Promat - Petr Šíma. Ideální počasí a dobrá příprava přinesly nečekaně dobrý výsledek. Naši borci
obsadili 68. místo z celkem 543 štafet. Jsme spokojeni, Martin Snídal nás ovšem už teď žene k další metě. Byl by rád, kdybychom příští rok pokořili
čas 3 hodiny 20 minut, jinak prý s námi nebude
mluvit. Tak konec pauzy, trénink začíná!!

ma

loo
bch
odn
í

7.20 cena
bez 0,
D
PH

Vracíme na trh legendu! Poté, co společnost Dik
Geurts ukončila výrobu svého legendárního zahradního ohniště, zaznamenali jsme neutuchající
zájem o tohoto praktického zahradního pomocníka. Slovo dalo slovo a společnost Fire Factory
přichází na trh s inovovaným modelem. Ohniště
má vnitřní průměr 78 cm, výška od země je 23 cm.

Růžová voda pro všechny víly
Doufáme, že co čtete tyto řádky, dorazilo i do české kotliny konečně léto. Nabízet totiž osvěžující chladivou limonádu z růžových okvětních lístků v chladném a deštivém dni nemá úplně to
pravé kouzlo. Je to vyloženě produkt pro žhavé letní dny, provoní dům a dodá vám energii. Přitom jeho příprava je tak snadná.
základní recept: 40 květů růží, 2 kg cukru, 2 litry vody, 30 g kyseliny citronové
náš tip: zkuste poloviční dávku, přidejte pár květů navíc a uberte množství cukru
Z plně rozkvetlých až odkvetlých květů růží obereme plátky,
dáme do skleněné mísy nebo velké sklenice zalijeme 2 litry vlažné převařené vody. Vmícháme kyselinu citronovou a necháme
vylouhovat přes noc. Druhý den scedíme lístky přes gázu nebo
plátno do jiné nádoby a lístky lehce vymačkáme. Do vzniklého
roztoku vmícháme cukr až se úplně rozpustí. V této fázi můžeme také skončit, dát sirup do lednice a rychle spotřebovat.
Nebo lze sirup po vmíchání cukru přivést k varu, krátce povařit
a plnit do lahví. Sirup ředíme vodou nebo sodovkou v libovolném poměru. Má nádhernou, neobvyklou chuť i vůni.
P.S.: Pokud chcete být 100% přírodní a nahraďte kyselinu citronovou citronem a bílý cukr hnědým cukrem, můžete to zkusit,
ale bohužel to moc nefunguje, asi to nedopadne nejlépe....
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Grilovací sezóna:

„Weber za Brunnera, nebo obestavba zdarma?“
Nabídky platí pro objednávky zaslané do konce července 2014 a nedají se kombinovat:
• Při objednání teplovzdušného krbu ze série KK, SK, PK nebo EK od Brunnera je
obestavba do výšky 2m z Brulapor prstenců zdarma.
• Pokud se bude jednat o stejný krb, ale použitý do sálavé obestavby dostanete
akumulační desky (nebo prstence) se slevou 50% + 1 pytel Brunner spezial
zdarma.
• Při objednání jedné krbové, nebo kamnové vložky, nebo Brunner ohniště
do konce července dostanete 1 ks grilu Bar-B-Kettle od Weber zdarma.
• Při objednání dvou krbových, nebo kamnových vložek, nebo Brunner ohnišť
do konce července dostanete 1 ks grilu One - Touch original od Weber zdarma.
• Při objednání tří krbových, nebo kamnových vložek, nebo Brunner ohnišť
do konce července dostanete 1 ks grilu Master - Touch GBS od Weber zdarma.
• Při objednání novinky HKD 2.2 SK dostanete exkluzivní plynový gril Spirit E
210 clasic zdarma.

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

BRUNNER SPEZIAL
Při nedávném
stěhování do nové
administrativní budovy
ve firmě Brunner došlo
k nečekanému nálezu.
O to větší byla radost
pracovníků, když zjistili,
že se jedná o hotový
poklad. Ve starší dokumentaci objevili původní,
ručně psanou recepturu
pana Josefa Ortnera
na výrobu univerzální kamnářské malty.
Receptura pochází z doby,
kdy ještě pan Josef Ortner
pracoval ve Vídni jako kamnářský mistr a experimentoval s vývojem hmot na bázi
silikátů. Tyto pak používal
pro potřeby vlastních staveb.
V oněch dobách se velmi
často diskutovalo o maltách
a materiálech, které budou
skutečně potřebné pro stavbu
kamen. Pan Josef Ortner svými
produkty doslova změnil kamnářský svět a způsoby stavění.
Tou dobou již bylo velmi pevné
také přátelství mezi panem Josefem Ortnerem a panem Ulrichem
Brunnerem. Ale to je jiný příběh...

JEDEN PRO VŠECHNO A PRO
VŠECHNY
Brunner „Spezial“, který si firma Brunner nechává
podle původní receptury vyrábět ve Westerwaldu, je univerzální kamnářská malta (Haftmoertel)
s širokým polem využití. Natahuje se jak na krbové
desky, tak na desky z litého šamotu a další materiály. Při jemnějším rozmíchání může být využita i jako
omítka. Z důvodu univerzálnosti má malta záměrně
bílou barvu. Důležitou vlastností je doba schnutí,
která je 20 minut. Použitím zpomalovače tuhnutí
lze tuto dobu ještě prodloužit. Zásadní je, aby byla
malta před použitím vždy pečlivě promíchána, jelikož při přepravě se mohou jednotlivé složky sypké
směsi oddělit. Pro tyto účely nabízíme originální
kbelík, který je možné využít také pro skladování
suché směsi z již načatých pytlů. Spezial se dodává v pytlích po 20 kg.
Maloobchodní prodejní cena za 20 kg pytel je
1.554 Kč. Běžná nákupní cena pro kamnáře je
1.088 Kč.

Attityd 350 Elegance

Keddy K835

Passo L nerez

Krbová kazeta Attityd 500

cena po slevě bez DPH:

cena po slevě bez DPH:

cena po slevě bez DPH:

cena po slevě bez DPH:

21.000,-

36.000,-

59.000,-

19.000,-

na trh
ial“
uvedení
V rámci e Brunner „Spez
ím
í nabíz
u
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845 Kč
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VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

Litinová kazeta Keddy 205

Spartherm Ah H2O

cena po slevě bez DPH:

27.000,-

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

Spartherm Varia FD 51 RLU

Spartherm Speedy Kh57

Stüv 21

Brunner Stil-Kamin 75/90

cena po slevě bez DPH:

cena po slevě bez DPH:

cena po slevě bez DPH:

cena po slevě bez DPH:

cena po slevě bez DPH:

71.000,-

39.000,-

42.000,-

25.000,-

40.000,-

novinky pro sezónu 2014/15?
Nové ceníky SPARTHERM s platností od 07/2014 byly
vydány v tomto členění:
• Brennzellen & Co.
• Ambiente Kaminöfen – Ambiente krbová kamna
• ebios-fire
• Selection
• Pelletofen Mellino – Peletová kamna Mellino
JAKÉ JSME PŘIDALI NOVÉ PRODUKTY?
Brennzellen & Co.
rovné sklo:
• Varia 1V-100h a Varia 1V-100h-4S, Varia Ash-3S-2
průhled:
• Varia AS-FDh-3S-2, strana 26,
L-tvar:
• Varia 2L-55-4S a Varia 2R-55-4S
• Varia AS-2Lh-4S a Varia AS-2Rh-4S
• Varia 2LR-55h-4S a Varia 2RR-55h-4S
kulaté:
• Magic otočný ručně a elektricky
dvířka & kazety:
• Linear kazeta XS 500
RLU (v závislosti na okolním vzduchu – testovaný DIBt):
• Varia AS-4S-2 RLU
• Varia AS-FD-4S-2 RLU
ebios-fire:
• Tower, Fire Base, Fire Base Dochtbrenner
• Fire Base Automatic
Selection:
• Sino-City, Moro, Noto
• Passo XS RLU (v závislosti na okolním vzduchu – testovaný DIBt)
• Piko M a Piko M RLU s širokou přihrádkou na dřevo
• Piko L a Piko L RLU s širokou přihrádkou na dřevo
• Cubo M a Cubo M RLU s širokou přihrádkou na dřevo
• Cubo L a Cubo L RLU s širokou přihrádkou na dřevo
KTERÉ MODELY KONČÍ K 1. ČERVENCI 2014?
Brennzellen & Co.:
• Mini M1
• Mini M2, Speedy Eh 57 Prestige
8

•
•
•
•
•

Coverline obložení
Varia M-60h, M-80h a M-100h se závěsnou částí
přední kryt 90°, přední kryt 135°
vložení rámu Mini Z1
Classic-řada: provedení Elegance, Elegance matt,
Avantgarde, Avantgarde matt
• Liner-řada: provedení Elegance, Elegance matt, Avantgarde, Avantgarde matt
• všechny modely Prestige, které jsou v provedení
Linear

Ambiente:
• odstín Amarone byl odstraněn z programu
• Loftline: všechny modely – výjimkou jsou peletová
kamna Mellino – byly odstraněny z programu
Selection:
• Krbová kamna Trias L
• Keramika Ceramic-brown, Ceramic grey a Ceramic-Black
• odstín Amarone byl odstraněn z programu

ebios-fire:
• provedení kořenové dřevo (s výjimkou lodí)
• Elipse X, Quadra Elipse Base, Quadra Elipse X
• Fenix Levante, Fenix Meltemi, Fenix Passat
• ebios krbová vložka: VAG provedení
JAK SE ZMĚNILY CENY?
Brennzellen & CO, ebios-fire, DRU a Mellino:
Ceny se v tomto roce v zásadě nezmění.
Krbová kamna:
Změnou barvy jsme u krbových kamen snížili cenu perle
a bílé. Kromě toho jsme byli schopni snížit cenu u provedení VAG. U modelu Selection Sino L mohla být cena snížena.
Modely RLU mají od 1. 7. 2014 vždy příplatek 300 € k modelům RLA. Modelům Ambiente a1 - a4 H2O byla cena snížena. U krbových kamen Ambiente a5 byla snížena cena
v důsledku vnitřních strukturálních opatření u provedení
pískovec – mastek

Vážení odběratelé,
na červenec jsme pro vás připravili zvláštní nabídku s dodatečným rabatem na topeniště Spartherm. Při objednávce 2 kusů je dodatečný rabat +2% a při objednávce 3 a více kusů +3%.
Akce platí od 4. 7. do 31. 7. 2014 a objednaná topeniště je nutné odebrat a zaplatit do konce
září 2014.

Níže uvádíme typy krbových vložek, které už
dále nebudou v nabídce Brunner:
•
•
•
•
•
•
•

RF 55.2 flach (rovné)
RF 55.2 rund (obloukové)
B5
HWM
HKD 2.2 výsuvná dvířka, HKD 2.2 Tunnel otevírací dvířka/ výsuvná dvířka
HKD 2.2 XL výsuvná dvířka, HKD 2.2 XL Tunnel otevírací dvířka/ výsuvná dvířka
Stil 80/45

HKD 2.2 bude nabízen pouze s variantou otevírací dvířka.

