PRODUKTOVÝ KATALOG DRU

Výhradní dovozce a distributor

DRU A SPARTHERM JSOU JEDNA RODINA...

SILNÉ SPOJENECTVÍ
JEDNA SPOLEČNOST
JIŽ OD ROKU
2014

Sloučení DRU a Spartherm
Více než 800 zaměstnanců
Dceřiné společnosti v 7 zemích
Obrat 100 milionů EUR
Více než 4 000 zákazníků
Je nám ctí, být výhradní dovozce

OHEŇ A ŘEMESLO OD ROKU 1754
V DRU vyrábíme kamna a krby. Se spoustou lásky a
řemeslného zpracování navrhujeme a vyrábíme naše kamna
a krby v celém Nizozemsku. Velmi dobře si uvědomujeme,
že nejde jen o samotný produkt, ale také o atmosféru a
teplo, které přináší do domovů lidí. Dokázali jsme, že vášeň
vede k dobrým výsledkům v DRU již více než 265 let.

S každým designem se zaměřujeme na životy lidí, jako jste vy.
Jak vás můžeme ještě více bavit? Jak může být atmosféra
ještě lepší? Ještě chytřejší? Forma a funkce jsou přesně ve
vzájemném souladu. Nyní nabízíme prvotřídní řadu kamen a
krbových kamen a krbových vložek v celé Evropě. S

ROZVAHA MEZI NÁMI A OKOLÍM

VYSOKÁ KVALITA A AMBICE

Udržitelné obchodní operace vyžadují nepřetržitou
rovnováhu mezi lidmi a životním prostředím. Spokojenost
zákazníků a efektivita výrobků DRU jde ruku v ruce s
bezpečností a šetrností k životnímu prostředí.

Řekněte, co děláme a co říkáme. Je to ambiciózní
a kritický přístup, který je znatelný všude a formuje
naši motivaci dělat věci lépe každý den.

JEDNODUCHÉ

TRVALÝ ROZVOJ

Pohodlí pro koncového uživatele je vždy naší hlavní
činností. Jak mohou být naše produkty a služby chytřejší,
inovativnější a pohodlnější? Z tohoto důvodu jsme v
neustálém kontaktu s uživateli, dodavateli a našimi
prodejci.

Kritický, zvědavý, zvídavý, otevřený zpětné vazbě, vždy to
chceme dělat lépe. Progresivní pocit, který je zakotven v naší
DNA. Je to poznání, že můžeme pokročit pouze pokračováním v
rozvoji sebe samých.

DRU Verwarming B.V.
DRU je momentálně nejsilnější a nejvýznamnější výrobce plynových krbů na současném trhu. Jednoznačný lídr v daném
segmentu. Vlastní vývoj unikátních hořáků, vlastní výroba, kde vše je navrženo a vyrobeno v Holandsku. O kvalitě svědčí i
spojenectví se společností Spartherm, kdy od roku 2018 tvoří jednu rodinu s důrazem na kvalitu, technologie, vývoj a ekologii.

Značky spadající pod společnost DRU Verwarming B.V.

Plynové krby
Plynová kamna
Elektrické krby
Kamna na dřevo

Plynové krby

Krby na dřevo
Kamna na dřevo

Hetvoor Distribution s.r.o. - výhradní dovozce a distributor značky DRU Verwarming B.V. pro ČR a SR.

designed
to be different

Plynové krby a kamna
JEDNIČKA NA EVROPSKÉM TRHU
Holandská firma DRU je jedním z největších výrobců plynových krbových vložek. Zabývá se
kovovýrobou již 260 let, což je jistě skvělé doporučení, pokud hledáme tradičního výrobce
s mnoha zkušenostmi. Plynové krbové vložky DRU jsou dodávány v nejmodernějším designu
s důrazem na co největší prosklenou plochu vložek a s minimálním viditelným rámem. Ohniště
může obsahovat věrohodnou imitaci dřevěných polen nebo drcený mramor. Firma DRU
nabízí širokou produktovou řadu vložek na zemní plyn (G20, G25) nebo na propan (G31),
přičemž u krbových vložek DRU se jedná vždy o uzavřené spalování, tj. napojení pomocí
koncentrického (balančního) komínu.
Při výrobě plynových vložek využila firma DRU technologických znalostí a dlouholeté zkuše
nosti, takže vznikly výrobky špičkové kvality, které si již získaly dobré jméno na světových
trzích a výjimečné postavení mezi obdobnými produkty. Mezi standardní prvky v obsluze
patří dálkové ovládání. Ke krbovým vložkám nabízí DRU rovněž vhodné příslušenství.
Je přirozené chtít to nejlepší.

HLAVNÍ VÝHODY KRBŮ DRU
Vyberte si krb, který vám nejlépe vyhovuje

Dokonalá kombinace tepla a atmosféry

Odvod spalin lze realizovat prostřednictvím
nového komínu přes stěnu, přes střechu nebo
pomocí vyvložkování původního komínu
Snadno se čistí pomocí pantového
otevíracího systému dvířek

Nejkrásnější řešení pro plamen

Udělejte svůj krb více osobním,
vyberte si samostatný rámeček
Krásné ohniště, sklo, kameny
nebo dřevo

Vyberte interiér, který odpovídá
vaším představám

Antireflexní sklo CV Glass

My v HETVOOR Vám pomůžeme
s výběrem plynového krbu
Přemýšlíte o koupi plynového krbu? Výběr plynového krbu vyžaduje systematický přístup
v závislosti na Vašem prostoru, na Vašich představách a očekáváních. Je nutné zohlednit
nutná technická data pro připojení na plyn a pro odkouření.
My v HETVOOR Vám pomůže tím, že Vám položíme správné otázky a zmapujeme
všechny možnosti.

Zkuste si položit základní otázky
› Jaký má být účel krbu ve Vašem domě či bytě?
› Požadujete jen výkon a teplo nebo jen design a pohodu?
› Nebo kombinace obou?
› Jak velká je plocha, kterou chcete vytápět?
› Které designy a styly nejlépe vyhovují interiéru Vašeho domova?
Vše ostatní zařídíme my…

Nejvyšší třída energetické
účinnosti plynu

Uzavřený systém, kdy
komínem přivádíme vzduch
pro hoření pod hořák

IDEÁLNÍ HOŘÁKY Z PRODUKCE DRU
Unikátní technologie hořáků DRU uspokojí opravdu každého. Rovné
hořáky nebo několik samostatně ovládaných hořáků v krbu, opravdu
unikátní. Dru nabízí ve svých produktech nejmodernější hořáky
výhradně ze svého vývoje a z vlastní produkce. Jednoduše navrženo
a vyrobeno v Holandsku.

Vyberte si vlastní typ hořáku - v DRU máme ty nejmodernější.
3D

Dynamic Flame
Burner®

3D

Truflame
Burner®

Pomocí naší jedinečné technologie hořáku si zvolíte
styl plamene, který vyhovuje vašemu vkusu.
Hledáte umění realistického ohně, stejně jako požadujete
špičkový design krbu na plyn?
Plynové krby DRU vyniknou díky jejich jedinečnému
hořáku, který může vytvářet více typů designu plamene.
› Živé, přírodní plameny s technologií hořáku
Dynamic Flame Burner® 3D pro krby DRU a Truflame
Burner® 3D pro krby Global Fires
› Široký a hluboký krb s Vario hořákem
› Lineární, tedy klasický rovný hořák – převážně u řady
Global Fires

Vario

Linear

Skutečné krby a skutečný plamen
DRU používá různé metody, abyste získali pocit z pravého
hořícího dřeva. Příslušenství žhavých uhlíků dává efekt
žhavého uhlí v pravých polenech.
Keramická polena jsou vyráběna tak, aby vypadala skutečně.
K dispozici jsou v širokém rozmezí barev a druhů dřeva
a jsou sestavena přirozeně.
Naše zaměření na detaily Vám zaručí, že získáte to nejlepší.

DYNAMIC FLAME BURNER®
S technologií Dynamic Flame Burner® dosáhne DRU kopie
skutečného hořícího dřeva. Určeno pouze pro krby DRU.
TRUFLAME BURNER®
S technologií Truflame Burner® dosáhnou krby Global Fires
ideálního tvaru ohně. Určeno pouze pro krby Global FIres.

Hledáte skutečný pohled na hořící
dřevo, ale s výhodami plynového
krbu?
Funkce Dynamic Flame Burner® a
Truflame Burner® toto umožňuje.
Tyto jedinečné hořáky byly speciálně
vyvinutý společností DRU a kombinují
jednoduchost plynu s jedinečným
pohledem do skutečného krbu na
dřevo.
Systém se skládá ze dvou hořáků:
první hořák v krbu vytváří široký
a hluboký oheň, druhý hořák, který lze
vypnout nebo samostatně regulovat,
zajišťuje sytost a výšku. Tyto hořáky
jsou zabudovány do keramických
polen, což způsobuje obtékání
plamene kolem nich. Do keramických
polen jsou umístěny rovnou dva
hořáky.
Při vypnutí těchto hořáků zůstává
pohled na klasicky hořící polena.
V tomto režimu je krb extrémně
úsporný a hlavně bezobslužný
a bezpečný.

VARIO HOŘÁK (zig-zag)
bohatá vizualizace hořícího dřeva

Hledáte bohatý vzhled plamene se spoustou perspektivy? Vytváříme iluzi skutečného ohně pomocí širokých a vysokých
plamenů. Vario hořák je vyvinutý společností DRU, instalovaný do vložek s různými rozměry s unikátním zig-zag designem.
Kromě toho, díky technologii DRU Eco Wave, zachováváte krásný vysoký vzhled plamenů při velké šířce plamenů a to i při
nižší teplotě hoření. Eco Wave – malý výkon a vysoké plameny.

LINEÁRNÍ HOŘÁK
Klasický rovný hořák
s vysokými plameny

Raději byste viděli vysoký plamen v přímce po celé šířce krbu? Mnoho plynových krbů DRU je vybaveno lineárním hořákem.
Tento hořák vám dává jedinečný, dynamický vzhled plamene v úzké vodorovné přímce, která vytvoří okouzlující prvek ve
Vašem domě.

VYBAVENÍ HOŘÁKŮ
DRU nabízí následující možnosti vybavení hořáků
Keramická polena
Sada autentických keramických
polen. Výborná struktura polen
a věrné barvy tvoří polena
nerozeznatelná od pravých.
Dostupné v barvách a strukturách:
hnědá nebo bílá bříza.
Skleněné kamínky
Černé skleněné kamínky

Hnědá
keramická
polena

Bílá keramická
polena

Volframová
žhnoucí vata

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Černé skleněné
kamínky

Kameny
Kameny bílé nebo šedé
Vata
Volframová vata zvýrazňuje
barvu a tvar plamene. Dodáváno ve
standardu k vybraným vložkám.
Unikátní pouze u DRU.

CV GLASS – ANTIREFLEXNÍ SKLO
Ideální řešení pro minimální odraz ve skle
Skutečné potěšení z ohně je, když uvidíte plameny jasně a bez zbytečných odrazů ve skle.
Když jsme vyvinuli sklo Clear View, získali jsme inspiraci u otevřených krbů.
CV Glass sklo DRU Clear View je vytvořeno tak, že vypadá, jako by vůbec na krbu nebylo.
Baví Vás také pohled do krbu na oheň, se zábleskem skutečného hořícího dřeva?
K dispozici pro téměř všechny modely DRU.

Standardní sklo

CV Glass

CV Glas lze čistit pouze přípravkem DRU Cleaner, aby nedošlo k poškození antireflexní vrstvy skla.
Sklo se musí čistit dvoufázově a vždy, když je krb mimo provoz a studený.

VNITŘNÍ STĚNY KRBŮ

KERAMICKÉ
OBLOŽENÍ
interiérů vložek

Spousta možností pro konečný vzhled krbů
Konečná podoba interiéru krbu
Materiál zadní stěny (nebo i bočních
stěn) v kombinaci s hořákem do
velké míry přispívají k celkovému
vzhledu plamenů krbu.
DRU nabízí řadu možností pro
vnitřní úpravu vašeho krbu
Klasická cihla: pro klasický nebo
venkovský vzhled. Vypadá jako staré
zdivo.

Standard

Ceraglass
černé skleněné panely

Přírodní světlý

Klasická cihla

Černá matná standard: moderní
design a ideální pro sklo Clear View.
Ceraglass: pěkný odrazový efekt,
který vytváří další hloubku plamenů.
Přírodní: světle žlutá stěna (k dispozici
pro část sortimentu).

JEDNODUCHÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Patentovaný pružinový systém otevírání dveří pro snadnou údržbu
Plynový krb Vám dává teplo a atmosféru ve vašem domě
pouhým jedním stisknutím tlačítka
Proto ho používáte každý den. Plynové krby nevyžadují
nadměrnou údržbu, ale čištění a udržování v pevně sta
novených časech je důležité. Hořák by měl být udržován
jednou za rok během čištění skla. To je úkol, který můžete
udělat sami. Otevírání krbu pro údržbu a čištění je ve sku
tečnosti velmi snadné, pokud máte unikátní systém DRU
s jednoduchým otevíráním dveří. Toto pružinové nebo
otočné otevírání je bez námahy. Již žádné šroubováky
a pracná manipulace se sklem.

Vynikající design
S patentovanými dvířky Easy Release systému DRU, je
velmi jednoduché otevřít dveře svého krbu pomocí důmy
slně skryté rukojeti. Rámy dvoustranných a třístranných
modelů mohou být zcela skryty pohledu, vytváří víc skle
něné plochy. Již Vás neruší pohled na rám krbu. To vám
vždy umožňuje neomezený pohled na krásné plameny.
Navíc u rohových a třístranných modelů jsme použili
bezrámové sklo. Díky tomu je hoření zcela vzduchotěsné
a tím zajišťuje optimální spalování a bezpečnost.

Vyzkušejte si
inovativní způsob
práce
Praktické pružinové nebo křídlové
otevírání dveří
› Jemná skrytá rukojeť
› Bezrámové sklo
› Není třeba šroubování
Dostupné pouze pro vybrané modely.

ECO WAVE
Inteligentní systém řízení vašeho krbu
DRU nastavuje standard v oblasti energeticky úsporných
plynových krbů. Inovativní nové plynové krby jsou vyba
veny unikátním Eco Wave systémem, což znamená, že si
můžete vychutnat nádherný vysoký oheň při nízké spo
třebě plynu.
Pomocí této technologie a techniky vytváří naše krby
vysoké plameny s poloviční spotřebou plynu než dříve.
DRU plameny jsou realistické a nenajdete rozdíl mezi kla
sickým krbem na dřevo a plynovým krbem DRU.

ECO WAVE systém je nedílnou
součástí téměř všech krbů DRU s
označením RCH nebo Eco Wave.
Jeden rozdíl ano, krby DRU jsou extrémně úsporné.
Software je zdarma ke stažení. Je nutné dokoupit řídící Systém lze zapnout nebo vypnout
pomocí dálkového ovladače krbu.
jednotku / Wi-Fi modul / a mít v místě krbu aktivní WiFi.
Navíc, když si zakoupíte WiFi modul,
můžete ovládat samotný Eco Wave
systém v aplikaci, kterou si zdarma
stáhnete / Android nebo iOS /.
Ovládání na tabletu nebo smartphonu Vám otevírá dalších
100% možností v ovládání Vašeho krbu. Každý člen rodiny či
firmy tímto získá vlastní dálkový ovladač krbu v telefonu.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM
ŘÍZENÍ KRBU

VÝKON
Správné ovládání tepelného výkonu a vždy dokonalý obraz plamene
Atmosféra a teplo se systémem Eco Wave
V dnešní době vyhrává design a velké krby s ohromujícím prosklením. Tyto krby však mívají příliš velký výkon
díky dlouhým hořákům. Takové krby rychle přehřívají místnosti. To Vás nutí rychle snížit výkon a tím i plameny.
Je to vždy na úkor krásného širokého a vysokého plamene.
Díky unikátnímu patentovanému systému řízení hoření DRU Eco Wave je však toto vše minulostí.

Ovládejte vlastní plamen
Systém Eco Wave můžete spustit pomocí dálkového ovla
dače krbu. Ovladač již v sobě obsahuje termostat. Navíc,
s bezplatnou aplikaci pro správu DRU na vašem smart
phonu nebo tabletu (IOS a Android), máte ještě větší
kontrolu nad svým plamenem. Po stažení této aplikace
do Vašeho chytrého zařízení, si můžete volit několik typů
zobrazení plamene a programovat si jednoduše jejich tvar
a dobu hoření.
V nabídce v aplikaci je několik tvarů plamene
› Komfortní
› Sytý
› Ekonomický
› Nebo si vytvoříte vlastní tvar plamene přímo v aplikaci

Chcete mít plnou kontrolu nad svým krbem?
Pak zvolte krb, který je vybavený unikátní technologií DRU
Eco Wave, aby jste si mohli volit svůj vlastní plamen.
Jaký typ krbu je nejlepší pro můj domov?
Při výběru kamen nebo krbu je výkon krbové vložky
určujícím faktorem. Mnozí si neuvědomují, že pouze
6 kilowattů (kW) bude stačit k ohřevu průměrného obýva
cího pokoje (60 m3).
Váš domov je:
A Dobře izolovaný – vybavený dvojitým zasklením a vyba
ven zateplením
B Přiměřeně izolovaný – minimálně dvojité zasklení
a minimální izolace stěn
C Špatně izolovaný – žádné dvojité zasklení

kapacita v kW

16
14
12
výkon v kW

Jedinečné vlastnosti Eco Wave (exkluzivní pro DRU)
› Regulovatelný tepelný výkon, plynule nastavitelný
› Nastavitelný tvar plamene
› Vysoké plameny s nízkou spotřebou plynu
› Aplikace pro práci přes smartphone nebo tablet
Plynové krby DRU Eco Wave nabízejí atraktivní vzhled,
dokonce i na nižší nastavení teploty. Systém Eco Wave
zajišťuje přirozený pohyb plamenů, i když snížíte výkon.
Kromě toho, je systém snadno ovladatelný. Eco Wave je
také velmi hospodárný.
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NENÍ PŘETOPENO,
ALE PLAMENY
JSOU STÁLE VYSOKÉ
TO JE ECO WAVE
Absolutní kontrola výšky plamenů, tvarů
plamenů a tepelného výkonu
› Úspora plynu až 50 %
› Snadné ovládání prostřednictvím
smartphonu nebo tabletu
› pro pohodlné řízení systému
objednejte Wi-Fi modul

OPTIMÁLNÍ INSTALACE ODKOUŘENÍ A TYPY
Nyní si můžete umístit krb kde chcete
Jaké máte možnosti pro umístění komínu?
› Do stávajícího komínu
• od krbu po hrdlo původního komínu vedeme koncentrický
komín
• od hrdla pouze vyvložkujeme stávající komín nerezovou
hadicí pro plynové spotřebiče – potřebné komponent
naleznete na našich stránkách
› Přímé odkouření přes pultovou nebo sedlovou střechu
› Bez komínu jen pomocí jediného kolene přes stěnu
› Klasické odkouření přes stěnu

Nebo pomocí
odtahového venti
látoru PowerVent®
s možnou délkou
odkouření až 100 m
Průměr koncen
trického komínu
pouze 60/100 mm

Pro tyto typy odkouření se používají průměry komínů 100/150
nebo 130/200 mm

1.

2.

3.

1. Přímé odkouření přes rovnou
střechu
2. Do stávajícího komínu
3. Přímé odkouření přes šikmou
střechu
4. Umožňuje odkouření přes
stěnu jedním kolenem 90°
umístěným hned na vložku
4.

5.

5. Odkouření přes stěnu

Power Vent® systém
Odvod spalin pomocí odtahového ventilátoru
Automatický komínový systém s odtahovým ventilátorem o možné
délce komínu až 100 m.
Vyvážený odtahový systém řeší tento problém do určité míry, ale nyní šlo DRU o krok dále a uvedlo na trh TOP systém.
Tajemství spočívá v umístění řídící jednotky pro odtah na stěně domu nebo na střeše – PowerBox. Řídící jednotka měří rozdíl
tlaků v komíně a srovnává je s doporučeným nastavením pro optimální spalování.
Systém pracuje zcela automaticky a je bezhlučný. Řídící jednotka je připojena k PowerBoxu a pokud je to nutné, aktivuje
ventilátor pro nepřetržitý tah komínu.

Máte problém s umístěním komínu, nebo je
výška vaší budovy nad 12 metrů? Chcete vést
komín pod krbem v podlaze?
Potom můžete použít odtahový ventilátor Power Vent®
S technologií Power Vent® DRU jsou možnosti téměř neomezené. Představte si
například umístění krbu doprostřed místnosti ve svém bytě, v restauraci, hotelu
nebo v předváděcí místnosti. Patentovaná inovace Power Vent® umožňuje prů
chod konstrukcemi a nespočet ohybů až do délky 100 metrů. Dru Power Vent®
poskytuje absolutní svobodu řešení.*
Výhody DRU Power Vent®
› Úplná svoboda instalace.
› Ideální pro domy střední velikosti, byty, restaurace, hotely, obchody…
› Délka tohoto komínu je od 7 do 100 metrů v závislosti na konkrétním typu krbové
vložky. Informujte se u svého prodejce o možnostech.
Poznámka: jeden ohyb komínu se počítá do výpočtu jako 2,5 m délky komínu.
› Průměr koncentrického komínu pro odtahový ventilátor spalin je pouze
60/100 mm. Komín je určený jak pro interiér, tak pro exteriér. Pro exteriérové
umístění lze dodat v barvách RAL. Standardní provedení pro interiér je galvani
zovaný hliník, pro exteriér nerez.
› Automatické spouštění a regulace otáček podle intenzity hoření.
› Můžete použít různé ohyby a téměř neomezený počet kolen, dle Vaší potřeby.
Poznámka: krb musí být fyzicky propojen s ventilátorem pomocí dvou silikonových kabelů SiHF 3x1,5.

Stěnový

Střešní

ventilátor

ventilátor

Ventilátor lze umístit na stěnu, na šikmou
střechu nebo na pultovou střechu.

Systém zvyšuje nebo snižuje otáčky odtaho
vého ventilátoru a tím zajistí konstantní odtah
v závislosti na momentálním výkonu krbové
vložky.
Se systémem Power Vent® je vnější průměr
odkouření pouhých 100 mm a umožňuje
tento odtahový systém umístit do podlahy či
podhledu.
Poznámka: plášť komínu může mít prvních
5 metrů délky teplotu až 200 °C. Proto
použijte dostatečnou tepelnou izolaci na tuto
část komínu.

Možné způsoby umístění ventilátoru Power Vent

Komín lze zabudovat i do podlahy a vyhnout se masivní stavbě krbu.
* Každý typ krbové vložky má jinou max. délku systému, informujte se u prodejce nebo dovozce.

DRU MAESTRO - NOVÁ SÉRIE
S LED TECHNOLOGIÍ SUMMERLIGHTING®
První krb na světě pro celoroční provoz.
Inteligentní LED aktivní podsvícení hořáků a polen SUMMERLIGHTING®.

JARO

LÉTO

PODZIM

ZIMA

Během chladných jarních
večerů je jedinečný.
Aplikace DRU Eco Wave
vám umožní díky tabletu
nebo smartphonu nastavit
vzhled a dojem z plamene
tak, aby vyhovoval vaší
náladě.

Období, kdy tento unikátní
hybridní oheň přichází
do vašeho interiéru! Stačí
krb změnit na elektrický
režim. Kresba na skle
vám vykouzlí pohodovou
atmosféru i bez ohně.

Když se léto mění v
podzim, ale ještě není
chladno, můžete zvolit
elektrický režim nebo
přepnete na plynový režim
a pomocí aplikace Eco
wave vykouzlíte vysoké
plameny a malý výkon.

V nejchladnějším období
roku oceníte krásné,
syté a vysoké plameny,
které vytvoří nádhernou
atmosféru a příjemné teplo
díky hořáku DRU Dynamic
Flame Burner.

DRU MAESTRO
DRU Maestro je inovativní nový
hybridní plynový krb s jedinečnou,
přesvědčivou a energeticky úspor
nou funkcí. Je to moderní, vesta
věný plynový krb s exkluzivním
DRU Dynamic Flame Burner®. To
poskytuje vysoké husté a uklidňující
plameny na nejchladnější období
roku. Další inovativní aplikace DRU
Eco Wave umožňuje ovládat výšku
a vzor plamenů ze smartphonu
nebo tabletu pomocí jednoduché
ho grafického displeje. Tak, během
chladných jarních a podzimních
večerů, můžete upravit vzhled
a dojem z krbu aby vyhovoval vaší
náladě. Jedinečná funkce
Summerlighting®.
LED diody vložené do palivového
lože jsou aktivovány pro vytvo
ření vzoru plamene a uklidňující
záře s minimem nebo bez tepla.
Ideální pro letní večery, když slunce
zapadlo a vy by jste se rádi uvolnili
u ohně.

S LED TECHNOLOGIÍ SUMMERLIGHTING®

Maestro je kompaktní a univerzální
krb, který je k dispozici v rovném
prosklení, 2stranném a 3stranném
prosklení. Umístěte tam, kde chcete
najít domov.
Protože se jedná o vyvážený komí
nový sytém, komín čerpá vzduch
z exteriéru mimo budovy, to vše pro
bezpečné a pohodlné vytápění.
Stěny krbu můžete volit černé, klasické
kamenné nebo zrcadlové černé sklo
Ceraglass. Volitelné antireflexní sklo
CV Glass pro nerušený pohled na
plameny bez odrazů ve skle.
Maestro je vybaveno jednoduchým
patentovaným otevíráním dvířek pro
snadnou údržbu.
Řada Maestro je vyrobena pro
energeticky uvědomělé spotřebitele.
Je vyrobena pro ty, kteří chtějí pou
žívat plynový krb po celý rok.

Konečně!
Maestro je krb s unikátní funkcí Summerlighting®.

KOMUNIKAČNÍ MODUL
pro Wi-Fi a Modbus - pro řízení krbu smartphonem nebo pro
připojení na Modbus a SHS
Pro provoz spotřebičů s Honeywell ESYS-02 přes tablet + WIFI, nebo systém správy domu pomocí softwarového řízení.
Smart House
system
Možnost připojení na automatické
inteligentní řídící systémy domu.
Wi-Fi modul

Aplikace

příplatkové
příslušenství

Všechny krby DRU Eco Wave lze
provozovat přes smartphone nebo tablet
s bezplatnou aplikací (IOS nebo Android).

S Wi-Fi modulem využijete naplno funkce
Eco Wave systému. Teprve nyní objevíte
to pravé kouzlo řízení výšky plamene,
výkonu a barvy plamene.

Doplňkové příslušenství, díky kterému si doma vytvoříte privátní síť a pohodlně
můžete ovládat Váš plynový krb prostřednictvím tabletu nebo chytrého
telefonu. Bez tohoto příslušenství nelze krby DRU ovládat chytrým zařízením.
Aplikace pro chytrá zařízení jsou ke stažení zdarma pro iOS a Android. Určeno
pouze pro krby s řídící jednotkou Honeywell (RCH)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
HONEYWELL
Využijte naplno možnosti špičkového dálkového ovládání u krbů DRU. Mezi
hlavní funkce a ukazatele ovladače patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manuální nastavování krbu
hodiny
dny
jednotlivé nastavení dnů
nastavení doby a teploty hoření
zapnutí
vypnutí
vestavěný termostat
programovatelný termostat
ukazatel chyb
ukazatel síly signálu a baterie
zapnutí a vypnutí jednotlivých hořáků
ukazatel teploty v místnosti

Dálkový ovladač Honeywell
Standardní vybavení krbů DRU

SYSTÉMOVÁ DVÍŘKA
PRO KRBY DRU
Díky systémovým dvířkám DRU pohodlně ukotvíte řídící jednotku krbu a vytvoříte pevný
připojovací bod plynu, což vyžaduje norma.
Systémová dvířka jsou standardně dodávána v ceně u krbů DRU.

OSVĚTLENÉ MŘÍŽKY LUX
Větrací mřížky pro ochranu vašeho krbu

LUXURIOUS DESIGN
Při použití krbu se zvyšuje teplota v obestavbě. Proto je nutné odvětrat krb, aby nedošlo k prasknutí obezdívky nebo krbové
vložky. Pro tento účel vyvinula DRU různé mřížky LUX v barvách slonová kost, hliníková a antracit. Ty jsou integrovány do
stavby a dálkovým ovladačem krbu je můžete dodatečně osvětlit díky vestavěnému světlu*.
* Pro osvětlené mřížky je nutné dokoupit SET Lighting. Lze objednat pouze pro mřížky Lux, Omni a Lignum.

Lux Fino

Lux Sleeve

Lux Lignum

Lux

Lux Omni

LUX OMNI VENTILATOR
Pro lepší výdech horkého vzduchu a plynulejší cirkulaci ohřátého vzduchu
můžete mřížky Omni osadit přídavným malým ventilátorem.

Lux ventilator pro mřížky Omni

ŠETŘETE ČAS PŘI MONTÁŽI
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Použijte originální systémové nožičky

- jednoduše zkrátíte pilkou do požadovaného rozměru
- díky nožičkám již nemusíte vložku složitě podezdívat
- pevně umístíte vložku do požadované výšky
- délka 490 mm, průřez 25 x 25 mm
- materiál ocel pozink

=350 (7x50)=

Jednoduché 4 originální nožičky Vám ušetří čas a síly při montáži plynových krbových
DRU a Global Fires.

490

SADA 4 ks prodloužení

3,9 (8x)

PŘEHLED ZKRATEK
Eco Wave

Eco Wave vám dává
absolutní volnost při
řízení tepelného výkonu
při zachování krásného
vysokého plamene podle
vašeho výběru.
CV Glass
antireflexní sklo
Jasné zobrazení plamenů,
žádné obtěžující odrazy
ve skle, vždy jasný pohled
na oheň.

Krátké
odkouření
Odkouření přes stěnu
jedním kolenem 90°
přímo z vložky.

Dynamic Flame
Burner®
Truflame
Burner®
Dva hořáky samostatně
ovladatelné. 3D hořáky.

Easy release
door
Systém otevírání dveří
vám umožní snadno
čistit a udržovat váš krb
díky patentovanému
pružinovému otevírání
dveří.
Bezpečnostní
řídicí systém
Takto označené krby jsou
vhodné pro různé typy
plynů a připraveny pro
budoucnost.

Vario Burner

Vario Burner poskytuje
hluboké a široké plameny
díky originálnímu tvaru
výdechových trysek.

Rámy

Bezrámová instalace
nebo volitelné rámečky
(možnost přizpůsobení).

Smart House
system
Možnost připojení na
automatické inteligentní
řídící systémy domu.

Line Burner

Line Burner poskytuje
široké a bohaté plameny,
v krásné tenké linii.

Power Vent®
systém
Power Vent® vám dává
svobodu instalace.
Odtahový ventilátor.

Aplikace

Všechny krby DRU Eco
Wave lze provozovat přes
smartphone nebo tablet
s bezplatnou aplikací (IOS
nebo Android).

DRU METRO ECO WAVE SERIE
NEJMODERNĚJŠÍ KONSTRUKCE
NEKONEČNÉ MOŽNOSTI
Metro DRU je základní řada plynových krbů DRU. Původně byla řada vyráběna s metr širokou
vložkou klasických rozměrů a vysokým sklem. Od samotného počátku se Metro představilo s
realistickými poleny. Velkorysé plameny, dobrá obslužnost, výborné parametry hoření. Koncept
Metro se dále rozvíjí a do série byly přidány rohové krby, třístranné, průhledové a závěsné
plynové krby. Nyní je série Metro dostupná od šířky 60 cm do šířky 200 cm.

To vše bylo dosaženo, aniž by byly ohroženy původní vysoké standardy stylu, formy, funkce a
technologie ohniště, které umožňují Dru udržet svoji pozici evropské jedničky na trhu
v segmentu plynových krbů.

PŘIDEJTE SE K JEDNIČCE NA
SVĚTOVÉM TRHU
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designed
to be different

DRU
PRODUKTOVÁ ŘADA

Fantastická kvalita a spousta možností.
Krby DRU nabízejí dokonalá řešení pro všechny situace a každý typ domácího interiéru.
Všechny krby v našem velkém sortimentu splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu,
výkonnost, trvanlivost a pohodlí.
Z pohledu designu a inovace je sortiment výrobků DRU jedinečný.

Krby DRU jsou jedinečné a bezpečné.

Vyráběné typy

Třístranné

Částečně třístranné

Třístranné „U“

Rohové

Rovné

Průhledové

Volně stojící
a závěsné

ROVNÝ
plynový krb

EXCELLENCE 50 XT ECO WAVE

EXCELLENCE 50 XT ECO WAVE je vertikální plynový krb s úctyhodnou prosklenou plochou a dvojitým hořákem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Vysoký a hluboký oheň
› Samostatně ovladatelné hořáky
› Mohutná keramická polena

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 87,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 36 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

2,3–7,9 kW

Účinnost
87,0 %
B

Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 160 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 496 × 980 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

-

černé sklo Ceraglass

o

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Ve standardu
Ceraglass
černé skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

MAESTRO 75 TALL RCH

TALL 75 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat
krb jako předělovací prvek v interiéru. Krbová vložka s automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› 75 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
› Snadné otevírání díky Easy Release
› Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 30 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

1,3 - 9,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 155 kg
Dálkové ovládání: ano RCH
Rozměry skla š–v: 750 × 1 300 mm
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá



KAMÍNKY
bílé



šedé



černé sklo



průhledné sklo



STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný
černé sklo Ceraglass
břidlice


o

cihla




rib cast – žebrování černé



šamot žlutý



SKLO VLOŽKY

Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®
Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8 na 1/2, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

+
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Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ
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ROVNÝ
plynový krb

MAESTRO 60 RCH

SKUTEČNĚ PRVNÍ PLYNOVÝ KRB
PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ

JARO

LÉTO

PODZIM

ZIMA

Summerlighting
Dynamic Flame Burner®
Eco Wave®
PowerVent®
Easy release door system®
®

MAESTRO 60 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat
krb celoročně. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› 60 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
› Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
› Inovativní režim podsvícení hořáku Summerlighting®
LED diody vytvářejí pozoruhodně realistické plameny
› Letní režim s minimálním tepelným výkonem a velmi
nízkým výkonem spotřeba energie
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

1,5–8,0 kW

Účinnost
92,4 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,4 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 80 kg
Dálkové ovládání: ano RCH
Rozměry skla š–v: 600 × 600 mm
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®
Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8 na 1/2, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

+

200
130

650

600

937

50

726

50

600

472
153

110

650
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Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Klasická
cihla

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

Summerlighting®

ROVNÝ
plynový krb

MAESTRO 75 XT ECO WAVE

PRODUKT ROKU
Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 75 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Volitelné příslušenství CV Glass
› Široký rozsah výkonu
› Možná montáž i bez rámu
› Dvojitý hořák, samostatně ovladatelný

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 30 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,3–9,0 kW
1,3–7,9 kW

Účinnost
89,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 80 kg
Váha včetně balení: 118 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 750 × 660 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

%BMĝ©NPĺOQĕ©TMVĝFOTUW©
$7(-"44

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Klasická
cihla

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

ROVNÝ
plynový krb

METRO 80 XT ECO WAVE

Dru Metro 80 XT je klasická plynová krbová vložky ve formátu 16:9 s vario hořákem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Volitelný interiér Ceraglass
› Dálkový ovladač s termostatem
› Volitelný komunikační modul pro ovládání WiFi

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 100 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,0–5,4 kW
2,8–5,7 kW

Účinnost
88,9 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 88,9 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 88 kg
Váha včetně balení: 132 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 800 × 330 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

804

330

min 820
max 870

50

986

800

379
140

min 190
max 240

334

15

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
Bílé
keramická kameny
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

METRO 100 XT ECO WAVE

METRO 100 XT ECO WAVE má rovný formát krbové vložky ve formátu 16:9 s vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Volitelný interiér Ceraglass
› Dálkový ovladač s termostatem
› Volitelný komunikační modul pro ovládání WiFi

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 37 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

Účinnost
83,3 %
B

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 172 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 000 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

140

1061

415

min 818
max 868

240

50

1247

1000

380
171

min 196
max 246

428

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

MAESTRO 100 ECO WAVE

Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 100 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Volitelné příslušenství CV Glass
› Široký rozsah výkonu
› Možná montáž i bez rámu
› Dvojitý hořák, samostatně ovladatelný

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 34 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,3–10,0 kW
2,3–10,2 kW

Účinnost
92,1 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,1 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 184 kg
Váha včetně balení: 225 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 000 × 660 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1064

660

min 1130 max 1180

50

1231

1000

400

697

min 110 max 160

30

182

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Klasická
cihla

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

METRO 130 XT ECO WAVE

METRO 130 XT ECO WAVE má široké sklo s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vzor plamene
› K dispozici s různými vnitřními povrchovými úpravami
› Bohaté příslušenství

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 58 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

Účinnost
89,6 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 195 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 304 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1365

415

min 856 max 876

50

1520

1304

407,5
174

428

min 216 max 236

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílá
keramická
polena

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

METRO 150 XT ECO WAVE

METRO 150 XT ECO WAVE má široké sklo s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vzor plamene
› K dispozici s různými vnitřními povrchovými úpravami
› Bohaté příslušenství

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 9 m, max. 41 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,9–10,8 kW
5,3–11,1 kW

Účinnost
87,9 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 87,9 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 195 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 492 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

-

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1553

415

min 938 max 958

50

1708

1492

409
164

428

min 218 max 238

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílá
keramická
polena

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

METRO 200 XT ECO WAVE

METRO 200 XT ECO WAVE má nejširší sklo z produkce Dru s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vario hořák pro bohaté plameny
› Super realistická polena
› Plameny po celé šířce vložky

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 10 m, max. 30 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan NELZE

8,9–16,7 kW

Účinnost
90,3 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 90,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 265 kg
Váha včetně balení: 310 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 900 × 430 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
-

bílé
šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

-

černé sklo Ceraglass

o

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1964

430

min 1026
max 1076

50

2215

1900

465
230

474

min 214
max 264

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílé
kameny

Černé
skleněné
kamínky

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROVNÝ
plynový krb

COSMO ECO WAVE

COSMO ECO WAVE je největší krbová vložka z produkce Dru s dvojitým hořákem a neuvěřitelným plamenem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vzor plamene s dvojitým hořákem
› Snadné otevírání díky Easy Release
› Vhodné do hotelů, restaurací a velkých prostor
› Nádherné příslušenství: nerezový rám

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 10 m, max. 30 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

6,0–16,3 kW

Účinnost
89,3 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 380 kg
Váha včetně balení: 460 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 774 × 792 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit jak
centrální poleno, tak polena na hořák
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek
U tohoto typu nutno objednat
centrální poleno plus sadu polen

200
130

1839

792

min 1307
max 1357

50

1988

1774

709
356

833

min 186
max 236

70

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Centrální
keramické
poleno

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení rovnostranné

PACO RCH
rovnostranné rohové prosklení

Příplatkový vnější rám
- alu metallic
- anthracite

PACO RCH je rohový rovnostranný vertikální krb, kde Vás překvapí velikost prosklených ploch a moderní hořák.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Rovnostranné sklo
› Úžasné vysoké plameny
› Kompaktní velikost a doplňkové rámy černý nebo stříbrný
› Možnost zabudovat do zdi nebo na zeď
› Vnější ozdobný rám za příplatek

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 99 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan NELZE

2,6–5,4 kW

Účinnost
84,8 %
B

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: pouze zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 84,8 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 70 kg
Váha včetně balení: 105 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 439 × 658 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

-

černé sklo Ceraglass

o

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

485

100

485

658

min 1076 max 1126

50

546

439

563

min 181 max 231

728

290

439

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství

Hnědá
keramická
polena

Wi-Fi
modul

Ceraglass
černé
skleněné
panely - ve Standardu

Vnější rám
- aul metallic
- anthracite

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

MAESTRO 60/2 RCH
pravé nebo levé prosklení

SKUTEČNĚ PRVNÍ PLYNOVÝ KRB
PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ

JARO

LÉTO

PODZIM

ZIMA

Summerlighting
Dynamic Flame Burner®
Eco Wave®
PowerVent®
Easy release door system®
®

MAESTRO 60 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat
krb celoročně. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› 60 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
› Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
› Inovativní režim podsvícení hořáku Summerlighting®
LED diody vytvářejí pozoruhodně realistické plameny
› Letní režim s minimálním tepelným výkonem a velmi
nízkým výkonem spotřeba energie
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

1,5–8,0 kW

Účinnost
92,4 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,4 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 80 kg
Váha včetně balení: 115 kg
Dálkové ovládání: ano RCH
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice
cihla



rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®
Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8 na 1/2, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

+

200

399

130

30
655

585

20

550

923

50

776

495
156

350

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

148

595

31

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

Summerlighting®

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

LUGO 70/2 ECO WAVE
pravé nebo levé prosklení

LUGO 70/2 ECO WAVE je rohový plynový krb s věrohodným krásným plamenem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Spodní rám lze vyjmout
› Krásný tvar plamene i při nízkém výkonu
› Úplná svoboda instalace s Power Vent®

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

Účinnost
91,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 85 kg
Váha včetně balení: 125 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 661 × 440 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu
a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek
Revizní dvířka pro řídící jednotku
nejsou součástí krbu

150

323

100

698

18

440

max 765

min 745

50

776

661

400

18

max 185

286

min 165

448

115

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství

Hnědá
keramická
polena

Wi-Fi
modul

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

LUGO 80/2 ECO WAVE
pravé nebo levé prosklení

LUGO 80/2 ECO WAVE je jednoduchý kompaktní rohový krb, který Vás nadchne svými realistickými plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Spodní rám lze vyjmout
› Krásný tvar plamene i při nízkém výkonu
› Úplná svoboda instalace s Power Vent®

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

Účinnost
91,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 96 kg
Váha včetně balení: 132 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 766 × 440 × 346 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu
a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek
Revizní dvířka pro řídící jednotku
nejsou součástí krbu

150

383

100

803

18

440

max 765

min 745

50

881

766

460

18

max 185

346

min 165

448

115

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství

Hnědá
keramická
polena

Wi-Fi
modul

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

MAESTRO 80/2 ECO WAVE
pravé nebo levé prosklení

PRODUKT ROKU
Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 80/2 ECO WAVE je z produkce rohových krbů momentálně to nejlepší, vychutnejte si vysoké 3D plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Široký rozsah výkonu a úplné ovládání s Eco Wave
› Může být zabudován bez rámu
› Levá a pravá verze
› Možná závěsná montáž

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,4–9,0 kW
1,3–7,7 kW

Účinnost
93,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 93,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 95 kg
Váha včetně balení: 128 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 760 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

396

130

18

807

550

min 873
max 923

50

887

760

492

349

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

min 148
max 188

18

558

156
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Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

MAESTRO 105/2 ECO WAVE
pravé nebo levé prosklení

Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 105/2 ECO WAVE je z produkce rohových krbů momentálně to nejlepší, vychutnejte si vysoké 3D plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Široký rozsah výkonu a úplné ovládání s Eco Wave
› Může být zabudován bez rámu
› Levá a pravá verze
› Možná závěsná montáž

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 35 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–9,3 kW
1,5–9,6 kW

Účinnost
87,5 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 87,5 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 165 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 039 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

396

130

18

1085

550

min 933 max 983

50

1149

1039

492

349

min 158 max 198

18

600

156

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství

Hnědá
keramická
polena

Wi-Fi
modul

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

METRO 100 XT/2 ECO WAVE
pravé nebo levé prosklení

METRO 100 XT/2 ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výborným vario hořákem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Žádný viditelný rám
› Možno zavěsit na zeď
› Levá a pravá verze
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 37 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

Účinnost
83,3 %
B

Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 195 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

363

130

1043

18

410

min 792
max 812

50

1133

1000

466
227

418

18

min 203
max 223

320

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ROHOVÝ
plynový krb
prosklení pravé
nebo levé

METRO 130 XT/2 ECO WAVE
pravé nebo levé prosklení

METRO 130 XT/2 ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výbornými vlastnostmi hoření.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Žádný viditelný rám
› Možno zavěsit na zeď
› Levá a pravá verze
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 58 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

Účinnost
89,6 %
A

Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 198 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 276 × 390 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

330

130

1320,5

390

min 830
max 880

50

1404

1276,5

463
227

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

min 235
max 285

286

398

18

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílá
keramická
polena

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

MAESTRO 60/3 RCH

SKUTEČNĚ PRVNÍ PLYNOVÝ KRB
PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ

JARO

LÉTO

PODZIM

ZIMA

Summerlighting
Dynamic Flame Burner®
Eco Wave®
PowerVent®
Easy release door system®
®

MAESTRO 60 ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností požívat
krb celoročně. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› 60 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
› Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
› Inovativní režim podsvícení hořáku Summerlighting®
LED diody vytvářejí pozoruhodně realistické plameny
› Letní režim s minimálním tepelným výkonem a velmi
nízkým výkonem spotřeba energie
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

1,5–8,0 kW

Účinnost
92,4 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,4 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 80 kg
Váha včetně balení: 115 kg
Dálkové ovládání: ano RCH
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice
cihla



rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®
Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8 na 1/2, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

+

200

399

130

690

550

923

50

750

20

600

495
156

350

148

595

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

Summerlighting®

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

LUGO 70/3 ECO WAVE

LUGO 70/3 ECO WAVE má klasické jednoduché třístranné prosklení s vysokými plameny a vysokou účinnosti.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Vysoká účinnost
› Možnost zavěšení na zeď
› Vysoké plameny

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

Účinnost
91,0 %
A

Váha vložky: 85 kg
Váha včetně balení: 122 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 685 × 440 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu
a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

323

100

751

440

min 745max 765

50

787

685

18

400

448

min 165 max 185

115

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

286

Další možná příslušenství

Wi-Fi
modul

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

LUGO 80/3 ECO WAVE

LUGO 80/3 ECO WAVE má klasické jednoduché třístranné prosklení s vysokými plameny a vysokou účinnosti.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Vysoká účinnost
› Možnost zavěšení na zeď
› Vysoké plameny

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

Účinnost
91,0 %
A

Váha vložky: 96 kg
Váha včetně balení: 134 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 790 × 440 × 346 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu
a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

383

100

856

440

min 745
max 765

50

892

790

742
18

460

min.165
max185

448

115

346

332

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

73

Další možná příslušenství

Wi-Fi
modul

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

MAESTRO 80/3 ECO WAVE

PRODUKT ROKU
Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 80/3 ECO WAVE je z produkce třístranných krbů momentálně to nejlepší, vychutnejte si vysoké 3D plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Široký rozsah výkonu a úplné ovládání s Eco Wave
› Může být zabudován bez rámu
› Možná závěsná montáž

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 43 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,4–9,0 kW
1,3–7,7 kW

Účinnost
93,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 93,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 100 kg
Váha včetně balení: 132 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 790 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

396

130

876

550

min. 873
max. 923

50

912

790

492
156

min 148
max 188

558

18

349

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

%BMĝ©NPĺOQĕ©TMVĝFOTUW©
$7(-"44

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

METRO 100 XT/3 ECO WAVE

METRO 100 XT/3 ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výborným vario hořákem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Žádný viditelný rám
› Možno zavěsit na zeď
› Levá a pravá verze
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 37 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

Účinnost
83,3 %
B

Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 168 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 031 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

363

130

1109

18

410

min 792
max 812

50

1145

1031

465,5
227

418

18

min 203
max 223

320

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

MAESTRO 105/3 ECO WAVE

Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 105/3 ECO WAVE je z produkce třístranných krbů momentálně to nejlepší, vychutnejte si vysoké 3D plameny.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Široký rozsah výkonu a úplné ovládání s Eco Wave
› Může být zabudován bez spodního rámu
› Pantové otevírání
› Možná závěsná montáž

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 35 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–9,3 kW
1,5–9,6 kW

Účinnost
87,5 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 87,5 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 165 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 050 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

396

130

18

1135

550

min 933
max 983

50

1171

1050

492
156

600

min 158
max 198

18

349

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

METRO 130 XT/3 ECO WAVE

METRO 130 XT/3 ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výbornými vlastnostmi hoření.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Žádný viditelný rám
› Možno zavěsit na zeď
› Nejširší rohové prosklení
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 58 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

Účinnost
89,6 %
A

Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 198 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 300 × 390 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

330

130

1380

390

min 830
max 880

50

1416

1300

18

463

398

227

min 235
max 285

286

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílá
keramická
polena

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby
s prosklením „U“

MAESTRO 75 XTU ECO WAVE

bez rámu

standardní rám

zakázkový rám

MAESTRO 75 XTU ECO WAVE má nejmodernější prosklení U na současném trhu s 3D hořákem a nejbohatším řízením provozu.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Vysoká skla, nádherný pohled do ohně
› Široký rozsah regulovatelného výkonu
› Může být zabudována těsně a bez rámu
› Několik designových rámů v šířkách 80 a 100 mm
› Vlastní rám 50 mm je k dispozici ve standardu

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 53 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,2–8,8 kW
1,9–9,5 kW

Účinnost
93,3 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 93,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 175 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 750 × 550 × 400 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

545

130

162

827

30

550

min 915
max 935

50

1156,5

750

558

485

min 158
max 178

400

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

%BMĝ©NPĺOQĕ©TMVĝFOTUW©
$7(-"44

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

TŘÍSTRANNÉ
plynové krby
s prosklením „U“

METRO 100 XTU ECO WAVE

METRO 100 XTU ECO WAVE má velkorysé prosklení, ideální velikost šířky a hloubky s výborným vario hořákem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Žádný viditelný rám
› Možno zavěsit na zeď
› Levá a pravá verze
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 37 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

Účinnost
83,3 %
B

Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 168 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

434

130

1062

162

18

410

min 815 max 835

50

1392

1000

418

398

min 200
max 220

320

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ČÁSTEČNĚ
TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

METRO 100 XTL ECO WAVE
částečné třístranné prosklení

PROSKLENÍ
PRAVÉ
LEVÉ

METRO 100 XTL ECO WAVE má velkorysé prosklení vhodné pro oddělení obytných prostor, velká variabilita designu.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Velmi vysoká účinnost
› Žádné viditelné rámy
› K dispozici jsou různé vnitřní úpravy
› V nabídce pravé 100 XTLr i levé 100XTLl varianty
› Ideální pro částečně oddělení místností

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 37 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

Účinnost
83,3 %
B

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 168 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

412

434

130

18

162

1062

350
1000

min 815
max 835

410

50

1392

418

398

min
200
max
220

320

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

ČÁSTEČNĚ
TŘÍSTRANNÉ
plynové krby

METRO 130 XTL ECO WAVE
částečné třístranné prosklení

PROSKLENÍ
PRAVÉ
LEVÉ

METRO 130 XTL ECO WAVE má velkorysé prosklení vhodné pro oddělení obytných prostor, velká variabilita designu.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Velmi vysoká účinnost
› Žádné viditelné rámy
› K dispozici jsou různé vnitřní úpravy
› V nabídce pravé 130 XTLr i levé 130XTLl varianty
› Ideální pro částečně oddělení místností

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 58 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

Účinnost
89,6 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 198 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 1 301 × 390 × 307 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

min 16
max 31

130

498

390

18

1350

47

min 950
max 1000

18

395

448

18

18

443

200

449
1301

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

min 282
max 332

307

394

250

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

PRŮHLEDOVÉ
krby

MAESTRO 75 TUNNEL ECO WAVE

Dynamic Flame
Burner®

MAESTRO 75 TUNNEL ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Volitelné příslušenství CV Glass
› Široký rozsah výkonu
› Možná montáž i bez rámu
› Dvojitý hořák, samostatně ovladatelný

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 44 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,7–9,1 kW
1,9–9,5 kW

Účinnost
93,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 93,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 195 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 750 × 660 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®

+

Poznámka:
Keramická polena v ceně

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku a keramická polena.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

814

660

min1130
max 1180

50

981

750

478
=

=

30

min 110
max 160

697

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

%BMĝ©NPĺOQĕ©TMVĝFOTUW©
$7(-"44

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

PRŮHLEDOVÉ
krby

MAESTRO 75 TALL TUNNEL RCH

TALL 75 TUNNEL ECO WAVE je ideální krb pokud chcete kombinovat 3D atraktivní pohled na oheň a mít to nejlepší s možností
požívat krb jako předělovací prvek v interiéru. Krbová vložka s automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› 75 cm široký kompaktní a nejmodernější krb
› Snadné otevírání díky Easy Release
› Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 30 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

1,3 - 9,0 kW

Účinnost
89 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 145 kg
Dálkové ovládání: ano RCH
Rozměry skla š–v: 750 × 1 300 mm
Ventilátor PowerVent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphone: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný
černé sklo Ceraglass
břidlice


o

cihla



rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY

Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

LED OSVĚTLENÍ
Summerlighting®
Poznámka:
Keramická polena v ceně
+

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8 na 1/2, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

lze objednat



nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

+

200
130

814

1300

1769

50

981

50

750

400
182

110

1337

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

%BMĝ©NPĺOQĕ©TMVĝFOTUW©
$7(-"44

Hnědá
keramická
polena

Ceraglass
černé
keramické
panely

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

PRŮHLEDOVÉ
krby

METRO 80 XT TUNNEL ECO WAVE

METRO 80 XT TUNNEL ECO WAVE má klasický formát 16:9 s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Dálkový ovladač s termostatem
› Volitelný komunikační modul pro ovládání WiFi

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 100 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,0–5,4 kW
2,8–5,7 kW

Účinnost
88,9 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 88,9 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 96 kg
Váha včetně balení: 138 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 800 × 330 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

804

330

min 820 max
870

50

986

15

800

434

15

334

min 190 max
240

194

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

PRŮHLEDOVÉ
krby

METRO 100 XT TUNNEL ECO WAVE

METRO 100 XT TUNNEL ECO WAVE má průhledový formát krbové vložky s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Dálkový ovladač s termostatem
› Volitelný komunikační modul pro ovládání WiFi

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 37 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

4,3–9,6 kW
4,1–9,1 kW

Účinnost
83,3 %
B

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 83,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 145 kg
Váha včetně balení: 172 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 000 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1061

140

1247

415

min 818
max 868

50

240

1000

419
=

=

30

428

min 196
max 246

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

PRŮHLEDOVÉ
krby

METRO 130 XT TUNNEL ECO WAVE

METRO 130 XT TUNNEL ECO WAVE má široké sklo s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vzor plamene
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 58 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,1–10,8 kW
5,6–10,6 kW

Účinnost
89,6 %
A

Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 195 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 304 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1365

415

min 856
max 876

50

1520

1304

476
=

30

min 216
max 236

428

30

=

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílá
keramická
polena

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

PRŮHLEDOVÉ
krby

METRO 150 XT TUNNEL ECO WAVE

METRO 150 XT TUNNEL ECO WAVE má široké sklo s bohatým příslušenstvím s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vzor plamene
› Bohaté příslušenství

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 87,9 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 9 m, max. 41 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

5,9–10,8 kW
5,3–11,1 kW

Účinnost
87,9 %
A

Váha vložky: 160 kg
Váha včetně balení: 195 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 492 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

+

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

+

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1553

415

min 938
max 958

50

1708

1492

475
231
30

min 218
max 238

428

30

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Bílá
keramická
polena

Bílé
kameny

Šedé
kameny

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

PRŮHLEDOVÉ
krby

METRO 200 XT TUNNEL ECO WAVE

METRO 200 XT TUNNEL ECO WAVE je nejširší krb z produkce Dru s Vario hořákem a špičkovými parametry.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný vario hořák pro bohaté plameny
› Super realistická polena
› Plameny po celé šířce vložky

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 10 m, max. 30 m

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan: NELZE

8,9–16,7 kW

Účinnost
90,3 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 90,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 265 kg
Váha včetně balení: 310 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 900 × 430 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

-

černé sklo Ceraglass

o

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit
polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200
130

1964

430

min 1026
max 1076

50

2215

1900

467
30

474

min 214
max 264

30

=
=

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Další možná příslušenství
CV GLASS

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

PRŮHLEDOVÉ
krby

COSMO TUNNEL ECO WAVE

COSMO TUNNEL ECO WAVE je největší krbová vložka z produkce Dru s dvojitým hořákem a neuvěřitelným rozměrem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou.
Charakteristika
› Jedinečný tvar plamene s dvojitým hořákem
› Snadné otevírání díky Easy Release
› Vhodné do hotelů, restaurací a velkých prostor
› Nádherné příslušenství: nerezový rám

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
› Koncentrický komín pro Power Vent: 60/100 mm,
min. 7 m, max. 16 m

Výkony
› Zemní plyn G20:

6,0–16,3 kW

Účinnost
89,3 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 89,3 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 350 kg
Váha včetně balení: 410 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v: 1 774 × 792 mm
Ventilátor Power Vent®: ano, za příplatek
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Možnost připojení na inteligentní řízení domu: ano
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, unikátní Eco Wave systém, připojovací elektrický kabel, redukci na plynový
kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor přívodu vzduchu,
systémová dvířka pro řídící jednotku.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné přikoupit jak
centrální poleno, tak polena na hořák
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek
U tohoto typu nutno objednat
centrální poleno plus sadu polen

200
130

1839

1774

792

min 1307
max 1357

50

1988

706
70

833

min 186
max 236

70

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Hnědé
centrální
poleno

Vždy nutno
objednat jak
keramická
polena, tak
centrální
poleno

Další možná příslušenství
CV GLASS

Standard
Vermikulit

Antireflexní
sklo

Wi-Fi
modul

Věříme a doufáme, že prostřednictvím našich značek Vám přineseme
nejen pohodu, ale i špičkové výrobky s perfektním servisem.

VELKOOBCHOD POD JEDNOU ZAČKOU

HETVOOR SERVICE
VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
HETVOOR Praha je lídrem v oboru ekologického vytápění prostřednictvím dovozu a prodeje převážně
plynových krbů a kamen, ale také krbů a kamen na pelety a dřevo. Hetvoor je největší dovozce a
prodejce plynových krbů v ČR a provozuje jak distribuční sklad, tak největší showroom v ČR.
Prostřednictvím našeho exkluzivního partnera společnosti KRBEX SK pak showroom na Slovensku.
Hetvoor je na trhu již od roku 2000 a za tuto dobu se stal renomovanou firmou poskytující komplexní
služby na nejvyšší úrovni v oblasti vytápění.

Hetvoor je v současnosti největší dovozce
a prodejce plynových krbů v ČR a SR.

Vytvořili jsme pro Vás velkoobchodní HETVOOR SERVICE, který se zabývá
činností výhradně pro velkoobchodní partnery. Přizpůsobili jsme celý produktový
katalog, aby jste s ním mohli pracovat i se svými klienty a to včetně nového webu

www.hetvoorservice.cz

designed
to be different

VOLNĚ STOJÍCÍ A ZÁVĚSNÉ
PLYNOVÉ KRBY
PLYNOVÁ KAMNA

TŘÍSTRANNÝ
nástěnný krb

DIABLO NEXT RCE

DIABLO NEXT RCE je kompletní plynový nástěnný krb s krásným pohledem do ohně díky třístrannému sklu.
Plynový krb s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s řídící jednotkou Mertik. Barva černá.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Lehká ovladatelnost
› Lze montovat do již hotových interiérů
› Nutno objednat vložku a ocelový rám v požadované
barvě
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,6–4,1 kW
1,6–3,8 kW

Účinnost
92,6 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k zavěšení na stěnu
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 68 kg
Váha včetně balení: 90 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 490 × 400 × 196 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto krbu doporučujeme
objednat originální kouřovody

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá. Nutno objednat viditelné odkouření, které má speciální typ odstínu
barvy, mimo vzorník RAL.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

400

657

541

490

372

130

165

127

196,1

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

TŘÍSTRANNÁ
kamna

POLO RCE

POLO RCE je kompletní plynový volně stojící krb s krásným pohledem do ohně díky třístrannému sklu.
Plynový krb s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s řídící jednotkou Mertik. Barva černá nebo stříbrná.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Lehká ovladatelnost
› Lze montovat do již hotových interiérů

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,6–4,1 kW
1,6–3,8 kW

Účinnost
92,6 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: určeno k zavěšení na stěnu
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 48 kg
Váha včetně balení: 85 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 490 × 400 x 196 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto krbu doporučujeme
objednat originální kouřovody

Cena krbu zahrnuje
Krbová kamna, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá. Nutno objednat viditelné odkouření, které má speciální typ odstínu
barvy, mimo vzorník RAL.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

30

955

398

550

490

100
550
400

419

398

185

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

197

TŘÍSTRANNÝ
volně stojící plynový
krb s modulárním
pláštěm

LUGO 70/3 MODULE RCH

WOODSTONE

Obložení z keramických plátů v různých designech nebo v hliníkovém plechu

BLUESTONE

GREYSTONE

WOODSTONE

ALUMINIUM

LUGO 70/3 MODULE je kompletní plynový volně stojící krb s volitelným keramickým obložením.
Plynový krb s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou RCH.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Lehká ovladatelnost
› Lze montovat do již hotových interiérů
› Nutno volit typ keramického obložení

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,4–6,9 kW
3,2–6,3 kW

Účinnost
91,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 85 kg
Váha obložení: 60 kg
Váha včetně balení: 250 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 685 × 440 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, ocelový rám, keramické obložení, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“,
řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, keramická polena hnědá.
Upozornění: kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné objednat
keramické obložení v požadovaném
designu
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

440

1432

790

685

31

52

100
785
554

952

286

376

440

50

250

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Další možná příslušenství

Wi-Fi
modul

MAESTRO 60/3.0%6-&3$)

TŘÍSTRANNÝ
volně stojící plynový
krb s modulárním
pláštěm

0CMPĺFO©plechové v barvách šedá nebo hliníková. Napojení kouřovodu pouze horní.

(3&:

"-6.*/*6.

MAESTRO 60/3 MODULE je kompletní plynový volně stojící krb s volitelným plechovým obložením.
Plynový krb s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu s nejmodernější řídící jednotkou RCH.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Unikátní 3D hořák Dynamic Flame Burner®
› › Inovativní režim podsvícení hořáku Summerlighting®
› LED diody vytvářejí pozoruhodně realistické plameny
› › Letní režim s minimálním tepelným výkonem a velmi

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“ a el. přípojka 230 V
› Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,9–7,2 kW
1,5–8,0 kW

Účinnost
92,4 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan Spalovací
systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 130/200 mm
Váha vložky: 105 kg
Váha včetně balení: 130 kg
Dálkové ovládání: ano, RCH
Rozměry skla š–v–h: 600 × 550 × 350 mm
Ventilátor Power Vent®: ano
min. 9 m, max. 92 m
Eco Wave: ano, ve standardu
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireﬂexní CV Glass

-

Summerlighting®

+

Poznámka:
K tomuto krbu je nutné objednat
keramické obložení v požadovaném
designu

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, ocelový rám, plechové obložení, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na
1/2“, řídící jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, keramická polena hnědá.
Upozornění: kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

200

581

130

600

20

62

1769

550

753

45
95

1297

350

526

587

50

746
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Hnědá
keramická
polena

Standard
7FSNJLVMJU

Ceraglass
černé
skleněné
panely

"OUJSFGMFYO©
TLMP

8J'J
NPEVM

4VNNFSMJHIUJOHj

OBLOUKOVÉ
PROSKLENÍ
plynová kamna

CIRCO RCE

CIRCO RCE jsou elegantní plynová kamna s obloukovým prosklením, která vykouzlí nádherný pohled do ohně.
Plynový kamna s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Lehká ovladatelnost
› Lze montovat do již hotových interiérů

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,9–7,0 kW
2,8–6,2 kW

Účinnost
92,5 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,5 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 110 kg
Váha včetně balení: 145 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 386 × 605 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto krbu doporučujeme
objednat originální kouřovody

Cena krbu zahrnuje
Krbová kamna, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.
Upozornění: kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

430
475

79,5

1041,5

386

35

100
442,5

99

372,5

605

172

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

TŘÍSTRANNÁ
volně stojící
plynová kamna

TRIO RCE

TRIO RCE jsou designová plynová krbová kamna s odděleným třístranným prosklením s krásným pohledem do ohně.
Plynová kamna s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Lehká ovladatelnost
› Lze montovat do již hotových interiérů

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,0–4,5 kW
1,5–4,0 kW

Účinnost
85,4 %
B

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 85,4 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha kamen: 80 kg
Váha včetně balení: 120 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 340 × 485 × 160 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto krbu doporučujeme
objednat originální kouřovody

Cena krbu zahrnuje
Krbová kamna, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.
Upozornění: kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

110

155

35

340

47

1006

485

200
505

35
100

485

424

403

160

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

177

OBLOUKOVÁ
volně stojící
plynová kamna

PASSO ECO WAVE

Barevné varianty

bílá

krémová

černá

tyrkysová

šedá

PASSO jsou designová plynová krbová kamna s obloukovým prosklením s krásným pohledem do ohně.
Plynová kamna s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
› Hospodárný provoz
› Lehká ovladatelnost
› Lze montovat do již hotových interiérů
› Obloukové sklo 180 stupňů

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,2–7,0 kW
1,9–6,5 kW

Účinnost
90 %
A

Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 85,4 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha kamen: 80 kg
Váha včetně balení: 120 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 436 × 416 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ano
WiFi modul pro smartphon: ano, za příplatek
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

-

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto krbu doporučujeme
objednat originální kouřovody

Cena krbu zahrnuje
Krbová kamna, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.
Upozornění: kouřovody mají speciální typ odstínu barvy, mimo vzorník RAL.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

1142

416

452

67

436

85
452

173

430

525

226

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Další možná příslušenství

Wi-Fi
modul

FEEL AT HOME

MAKE

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY
GLOBAL FIRES
Zcela nová produktová řada kompaktních krbů od největšího výrobce plynových krbů v
Evropě. V DRU vytvořili a uvádí na trh dostupnou řadu plynových krbů. Global Fires je
především vysoká kvalita za atraktivní cenu. Investice, která se zdvojnásobí.
Použití je univerzální, i když vkus zákazníků je rozdílný. Nyní existuje možnost plynové krby
zcela přizpůsobit vlastním nápadům. Global Fires jsou vysoce kompaktní a zabírají velmi
málo místa. Pokud hledáte výhodný plynový krb, vyberte si Global Fires.
GLOBAL FIRES SE DĚLÍ DO DVOU SKUPIN, PODLE MOŽNOSTÍ ODKOUŘENÍ
CF – plynová krbová vložka pro napojení do klasického vyvložkovaného komínu
BF – plynová vložka pro napojení do koncentrického (dvouplášťového) komínu

Vyráběná prosklení

Třístranné

Rohové

Rovné

Volně stojící

INTERIÉROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Možnosti interiéru vložky stěn jsou uvedeny u každé krbové vložky
v technickém popisu

Classic stone
Keramické pláty imitující
staré cihlové zdivo

Hnědá keramická polena

Black
Černý Vermikulit o síle
10 mm, dodáváno ve
standardu

Bílá keramická polena

Ceraglass
Černá skleněná deska
odráží plameny

Natural
Šamotové pláty se
vzorem cihly

Bílé kamínky

Šedé kamínky

RCE dálkové ovládání černé
Klasické dálkové ovládání s možností dálkové
regulace výšky ohně, zapínání a vypínání
spotřebiče, vestavěný termostat, automatický
nebo manuální režim.

Montážní dvířka pro Global Fires
Nutné příplatkové příslušenství.
V montážních dvířkách je umístěna celá
řídící jednotka a připojení na plyn.

CF – CLASSIC FLUE
OTEVŘENÝ SYSTÉM

BF – BALANCED FLUE
UZAVŘENÝ SYSTÉM

Vzduch pro hoření je přiváděn do
krbové vložky z interiéru. Doporučujeme
vybudovat přisávání vzduchu z exteriéru.
Odtah je vyveden do klasického komínu,
resp. komín musí být vyvložkován.
Doporučujeme u tohoto systému použít
klapku přívodu vzduchu.

Vzduch je pro hoření přiváděn vnějším
pláštěm koncentrického komínu. Sys
tém je vyvážený, není potřeba dalšího
budování vzduchu pro hoření. Systém
pracuje nezávisle na vzduchu v interi
éru. Nyní si můžete v klidu vychutnat
pohodový oheň, bez nutnosti pořizo
vat si klasický zděný komín.

CF / BF
U každé krbové vložky je uveden typ
odtahu spalin a typ přísunu vzduchu
pro hoření.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost
volbě vhodného systému.
Doporučujeme se poradit s vaším
kominickým mistrem.
Komínové odkouření může být něko
likrát ohnuté, můžete využít několika
ohybů 15°, 30° nebo 45°.

Pro hoření
využívá vzduch
z místnosti

Pro hoření
využívá vzduch
přiváděný
koncentrickým
komínem

V každém instalačním manuálu
najdete parametry pro Váš komín.
Podrobné technické parametry
a podmínky pro návrh i montáž
naleznete pohodlně na stránkách
technické podpory

www.druservice.com

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 55 CF RCE
CF

GLOBAL 55 CF RCE je kompaktní malý krb čtvercového formátu s krásnou kresbou plamenů.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání
› Snadná montáž

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 77,7 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 100 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Vyvložkovaný komín nerezovou vložkou pr. 100 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,9–3,9 kW
1,9–4,0 kW

Účinnost
77,7 %
C

Váha vložky: 43 kg
Váha včetně balení: 72 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 487 × 346 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Lze zakoupit osvětlené mřížky

CF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

549
100

538

539

346

638

487

320

360
115

519

150

116

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Klasická
cihla

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 55 XT CF RCE
CF

GLOBAL 55 XT CF RCE je sympatický malý krb vhodný do původních krbů, kde vyžadujeme zachování autentičnosti.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání
› Snadná montáž
› Vhodné do původních krbů

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 74,3 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 100 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Vyvložkovaný komín nerezovou vložkou pr. 100 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

1,7–4,5 kW
1,8–4,4 kW

Účinnost
74,3 %
D

Váha vložky: 43 kg
Váha včetně balení: 68 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 487 × 521 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Lze zakoupit kabel pro Modbus

CF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

549
100

538

714

521

638

487

320

535
115

694

150

116

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Klasická
cihla

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 70 XT CF RCE
CF

3D HOŘÁK
GLOBAL 70 XT CF RCE je nejoblíbenější formát plynového krbu s odkouřením do klasického komínu.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání
› Snadná montáž
› Nejoblíbenější velikost
› Unikátní hořák Truflame Burner®

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 77,4 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 100 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Vyvložkovaný komín nerezovou vložkou pr. 100 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,0–4,7 kW
2,9–4,8 kW

Účinnost
77,4 %
C

Váha vložky: 63 kg
Váha včetně balení: 95 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 680 × 584 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

+

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
Lze zakoupit ocelový fasádní rám

CF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

811
100

757

835

600

899

720

345
126

145

810
621

150

18

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Klasická
cihla

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 55 XT BF RCE
BF

3D HOŘÁK
GLOBAL 55 XT BF RCE je absolutní novinkou v segmentu Global, kdy je krb opatřen 3D hořákem, jak jej znáte z TOP řady
Maestro. Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání
› Snadná montáž
› Vhodné do původních krbů
› Špičkový 3D hořák Truflame Burner®

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 92,6 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:

2,6–4,6 kW

Účinnost
92,6 %
A

Váha vložky: 90 kg
Váha včetně balení: 90 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 487 × 521 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena hnědá.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

524

521

min 858
max 878

50

582

487

340

min 179
max 199

540

18

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

Klasická

130

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 60 XT BF RCE
BF

GLOBAL 60 XT BF RCE je nejmenší z rodiny Global Fires určených do koncentrického komínu.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání
› Snadná montáž
› Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,5–6,5 kW
3,3–6,8 kW

Účinnost
91,9 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,9 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 61 kg
Váha včetně balení: 90 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 602 × 550 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

738
150
100

89

638

550

min 905
max 925

50

162

602

18

295

min 148
max 168

586

115

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

11

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 70 XT BF-01 RCE
BF

3D HOŘÁK
GLOBAL 70 XT BF RCE je nejoblíbenější formát plynového krbu s odkouřením do koncentrického komínu.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání
› Snadná montáž
› Nejoblíbenější velikost
› Špičkový 3D hořák Truflame Burner®

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

3,8–6,0 kW
2,9–4,8 kW

Účinnost
91,0 %
A

Váha vložky: 70 kg
Váha včetně balení: 103 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 720 × 600 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

o

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

-

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

+

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

+

Poznámka:
Lze zakoupit ocelový fasádní rám

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor, keramická polena.

+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

757

600

min 939
max 959

50

815

720

340

621

min 179
max 199
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Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

130

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 100 BF-03 RCE
BF

GLOBAL 100 BF RCE je designově čistá a srozumitelná plynová krbová vložka pro všechny typy staveb.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž
› Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnost
94,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 94,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 75 kg
Váha včetně balení: 110 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 1 000 × 420 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

89

1036

162

420

725 min.
745 max.

50

1154

1000

360
180

164 min.
184 max.

439

18

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

ROVNÝ
plynový krb

GLOBAL 120 BF RCE
BF

GLOBAL 120 BF RCE je nejširší plynová krbová vložka od Global Fires s monožstvím příslušenství a designu interiéru.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž
› Největší z rodiny Global Fires

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnost
94,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 94,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 148 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 1 200 × 420 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150
100

89

1236

162

420

725 min.
745 max.

50

1354

1200

360
18

164 min.
184 max.

439

180

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

ROHOVÝ
plynový krb
– levé a pravé
prosklení

GLOBAL 60 CORNER BF RCE
BF

GLOBAL 60 CORNER BF RCE je designově povedená rohová plynová krbová vložka s velmi malou zazdívací hloubkou.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž s malou hloubkou pouhých 34 cm
› Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď
› Levé nebo pravé prosklení
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,3–6,0 kW
3,0–6,2 kW

Účinnost
91,5 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,5 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 62 kg
Váha včetně balení: 100 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 661 × 450 × 243 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

810
150

286

100

703

18

89

450

min 805
max 825

50

162

661

18

325

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

min 148
max 168

243

486

450

135

ROHOVÝ
plynový krb
– levé a pravé
prosklení

GLOBAL 100 CORNER BF RCE
BF

GLOBAL 100 CORNER BF RCE je nejpoužívanější šířka pro plynové krby všeobecně, překvapí Vás minimalistický rám.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž
› Odkouření možné pouze jedním kolenem přes zeď
› Levé nebo pravé prosklení
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnost
94,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 94,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 100 kg
Váha včetně balení: 138 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v: 980 × 420 × 264 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

291

100

18

1007

420

746 min. 766 max.

50

1096

980

386

264

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

164 min. 184 max.

18

439

141

ROHOVÝ
plynový krb
– levé a pravé
prosklení

GLOBAL 120 CORNER BF RCE
BF

GLOBAL 120 CORNER BF RCE je největší z rohových krbů Global Fires vyznačující se super realistickým plamenem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž s malou hloubkou pouhých 34 cm
› Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď
› Levé nebo pravé prosklení
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnost
94,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 94,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 155 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 1 180 × 420 × 264 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

291

100

18

1207

420

746 min.
766 max.

50

1296

1180

386

264

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

164 min.
184 max.

18

439

141

TŘÍSTRANNÝ
plynový krb

GLOBAL 60 TRIPLE BF RCE
BF

GLOBAL 60 TRIPLE BF RCE je designově povedená třístranná plynová krbová vložka s velmi malou zazdívací hloubkou.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž s malou hloubkou pouhých 34 cm
› Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď

Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,3–6,0 kW
3,0–6,2 kW

Účinnost
91,5 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 91,5 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 65 kg
Váha včetně balení: 110 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 660 × 450 × 243 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

-

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

286

100

710

450

min 796
max 816

50

746

660

18

340

450

486

105

min 148
max 168

243

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

TŘÍSTRANNÝ
plynový krb

GLOBAL 100 TRIPLE BF RCE
BF

GLOBAL 100 TRIPLE BF RCE je špičková kompaktní plynová krbová vložka s velkorysým prosklením a krásným plamenem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž
› Odkouření možné pouze jedním kolenem přes zeď
› Levé nebo pravé prosklení
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnost
94,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 94,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 100 kg
Váha včetně balení: 138 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 1 010 × 420 × 264 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

291

100

18

1060

420

746 min.
766 max.

50

1096

1010

386
141

439

164 min.
184 max.

18

264

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

TŘÍSTRANNÝ
plynový krb

GLOBAL 120 TRIPLE BF RCE
BF

GLOBAL 120 TRIPLE BF RCE je největší z třístranných krbů Global Fires vyznačující se super realistickým plamenem.
Plynová krbová vložka s dálkovým ovládáním a automatickým řízením provozu.
Charakteristika
› Kompaktní plynový krb
› Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače
s termostatem
› Snadná montáž malou hloubkou pouhých 40 cm
› Možné odkouření pomocí jediného kolene přes zeď
› Levé nebo pravé prosklení
Nutná stavební připravenost
› Plynový kulový ventil 1/2“, el. přípojka 230 V není potřeba
› Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony
› Zemní plyn G20:
› Propan G31:

2,8–7,5 kW
3,5–7,0 kW

Účinnost
94,0 %
A

Hlavní parametry
Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístění: k obezdění
Palivo: zemní plyn nebo propan
Spalovací systém: uzavřený
Účinnost: 94,0 %
Nutný typ komínu: koncentrický
Průměr komínu: 100/150 mm
Váha vložky: 120 kg
Váha včetně balení: 155 kg
Dálkové ovládání: ano, RCE
Rozměry skla š–v–h: 1 210 × 420 × 291 mm
Ventilátor Power Vent®: nelze
Eco Wave: ne
WiFi modul pro smartphon: ne
Záruky
Standardní záruka: 2 roky
Záruka s naší montáží: 5 let

BF

Cena krbu zahrnuje
Krbovou vložku, dálkové ovládání, redukci na plynový kulový ventil 3/8“ na 1/2“, řídící jednotku Mertik RCE,
komínový restriktor.

Příslušenství vložky
POLENA
hnědá

+

bílá

-

KAMÍNKY
bílé

+

šedé

-

černé sklo

+

průhledné sklo

-

STĚNY INTERIÉRU VLOŽKY
černý matný

o

černé sklo Ceraglass

+

břidlice

-

cihla

-

rib cast – žebrování černé

-

šamot žlutý

-

SKLO VLOŽKY
standardní sklo v ceně

o

antireflexní CV Glass

-

Poznámka:
K tomuto typu nutno zakoupit
keramická polena nebo kamínky
+

lze objednat

-

nelze objednat

o

dodáváno ve standardu

Některá příslušenství mohou být za
příplatek

150

291

100

1260

18

420

746 min.
766 max.

50

1296

1210

386
141

439

164 min.
184 max.

18

264

Možné varianty interiérového vybavení pro tento typ

Hnědá
keramická
polena

Černé
skleněné
kamínky

Bílé
kameny

Standard
Vermikulit

Ceraglass
černé
skleněné
panely

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výkon
Strana

Zemní plyn

Zemní plyn

G20
ČR / SR

G25.3

1,2 - 8,4

Účinnost

Průměr
komínu

Energetická třída

Hloubka
instalace

Zemní
plyn

Zemní
plyn

G20

(NL)

93,3

A

A

A

200/130

545

Propan

(%)

G31

G20

(NL)

Propan

(mm)

Kontrolní
dvířka
součástí

(mm)

Řídící jednotka
RCE

RCH

+

-

+
+

G31

Třístranné krby
Maestro 75XTU Eco Wave

26

1,2 - 8,8

Metro 100XTU Eco Wave

28

4,3 - 9,6

3,3 - 9,0

4,1 - 9,1

83,3

B

B

B

200/130

434

+

-

Maestro 60/3 Eco Wave

29

1,9 - 7,2

1,6 - 6,8

1,1 - 7,3

94,3

A

A

A

200/130

495

+

-

+

Maestro 80/3 Eco Wave

30

1,4 - 9,0

1,3 - 8,6

1,4 - 7,8

93,0

A

A

A

200/130

492

+

-

+

Maestro 105/3 Eco Wave

31

2,2 - 9,3

1,8 - 8,7

1,5 - 9,6

87,5

B

A

A

200/130

492

+

-

+

Metro 100XT/3 Eco Wave

32

4,3 - 9,6

3,3 - 9,0

4,1 - 9,1

83,3

B

B

B

200/130

466

+

-

+

Metro 130XT/3 Eco Wave

32

5,1 - 10,8

4,1 - 10,2

5,6 - 10,6

89,6

A

A

A

200/130

463

+

-

+

Lugo 70/3 Eco Wave

34

3,4 - 6,9

2,8 - 6,5

3,2 - 6,3

91,0

A

A

A

150/100

400

-

-

+

Lugo 80/3 Eco Wave

34

3,4 - 6,9

2,8 - 6,5

3,2 - 6,3

91,0

A

A

A

150/100

460

-

-

+

Metro 100XTL Eco Wave

36

4,3 - 9,6

3,3 - 9,0

4,1 - 9,1

83,3

B

B

B

200/130

434

+

-

+

Metro 130XTL Eco Wave

36

5,1 - 10,8

4,1 - 10,2

5,6 - 10,6

89,6

A

A

A

200/130

448

+

-

+

Maestro 60/2 Eco Wave

37

1,9 - 7,2

1,6 - 6,8

1,1 - 7,3

94,3

A

A

A

200/130

495

+

-

+

Maestro 80/2 Eco Wave

38

1,4 - 9,0

1,3 - 8,6

1,4 - 7,8

93,0

A

A

A

200/130

492

+

-

+

Maestro 105/2 Eco Wave

39

2,2 - 9,3

1,8 - 8,7

1,5 - 9,6

87,5

B

A

A

200/130

492

+

-

+

Metro 100XT/2 Eco Wave

40

4,3 - 9,6

3,3 - 9,0

4,1 - 9,1

83,3

B

B

B

200/130

466

+

-

+

Metro 130XT/2 Eco Wave

40

5,1 - 10,8

4,1 - 10,2

5,6 - 10,6

89,6

A

A

A

200/130

466

+

-

+

Lugo 70/2 Eco Wave

42

3,4 - 6,9

2,8 - 6,5

3,2 - 6,3

91,0

A

A

A

150/100

400

-

-

+

Lugo 80/2 Eco Wave

42

3,4 - 6,9

2,8 - 6,5

3,2 - 6,3

91,0

A

A

A

150/100

460

-

-

+

Paco Eco Wave

43

2,6 - 5,4

2,1 - 5,0

-

84,8

B

C

-

150/100

563

+

-

+

-

1,9 - 9,5

Rohové krby

Rovné krby
Excellence 50XT Eco Wave

44

2,3 - 7,9

1,9 - 7,5

87,0

B

B

-

150/100

360

+

-

+

Maestro 60 Eco Wave

45

1,9 - 7,2

1,6 - 6,8

1,1 - 7,3

94,3

A

A

A

200/130

472

+

-

+

Maestro 75 Eco Wave

46

1,3 - 9,0

1,2 - 8,6

1,3 - 7,4

89,0

A

A

A

200/130

400

+

-

+

Maestro 100 Eco Wave

48

2,3 - 10,0

1,9 - 9,3

2,3 - 10,2

92,1

A

A

A

200/130

400

+

-

+

Metro 80XT Eco Wave

50

3,0 - 5,4

2,3 - 5,1

2,8 - 5,7

88,9

A

B

A

150/100

379

+

-

+

Metro 100XT Eco Wave

50

4,3 - 9,6

3,3 - 9,0

4,1 - 9,1

83,3

B

B

B

200/130

380

+

-

+

Metro 130XT Eco Wave

52

5,1 - 10,8

4,1 - 10,2

5,6 - 10,6

89,6

A

A

A

200/130

408

+

-

+

Metro 150XT Eco Wave

52

5,9 - 10,8

4,9 - 10,3

5,3 - 11,1

87,9

A

A

A

200/130

409

+

-

+

Metro 200XT Eco Wave

54

8,9 - 16,7

7,2 - 15,8

-

90,3

A

A

-

200/130

465

+

-

+

Cosmo Eco Wave

55

6,0 - 16,3

4,9 - 15,7

-

89,3

A

A

-

200/130

709

+

-

+

Maestro 75 Tunnel Eco Wave

56

1,7 - 9,1

1,5 - 8,5

1,9 - 9,5

93,0

A

A

A

200/130

478

+

-

+

Metro 80XT Tunnel Eco Wave

58

3,0 - 5,4

2,3 - 5,1

2,8 - 5,7

88,9

A

B

A

150/100

434

+

-

+

Metro 100XT Tunnel Eco Wave

58

4,3 - 9,6

3,3 - 9,0

4,1 - 9,1

83,3

B

B

B

200/130

419

+

-

+

Metro 130XT Tunnel Eco Wave

60

5,1 - 10,8

4,1 - 10,2

5,6 - 10,6

89,6

A

A

A

200/130

476

+

-

+

Metro 150XT Tunnel Eco Wave

61

5,9 - 10,8

4,9 - 10,3

5,3 - 11,1

87,9

A

A

A

200/130

475

+

-

+

Metro 200XT Tunnel Eco Wave

61

8,9 - 16,7

7,2 - 15,8

-

90,3

A

A

-

200/130

467

+

-

+

Cosmo Tunnel Eco Wave

62

6,0 - 16,3

4,9 - 15,7

-

89,3

A

A

-

200/130

706

+

-

+

Průhledové krby

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

(kg)

Eco
Wave

Boční
otevírání
dveří

Power
Vent
system

CV
Glass

Interiér

Ceraglass

Šamot

Cihla

Typ
hořáku

Polena
hnědá

Polena
bílá

Kameny
bílé

Kameny
šedé

Kamínky
černé
sklo

145

+

-

+

+

+

+

-

-

Dynamic Flame
Burner®

+

-

-

-

-

145

+

-

+

+

+

+

-

-

Vario Burner

+

-

+

-

+

130

+

+

+

+

+

+

-

-

Dynamic Flame
Burner®

+

-

-

-

-

100

+

-

+

+

+

+

-

-

Dynamic Flame
Burner®

+

-

-

-

-

120

+

+

+

+

+

+

-

-

Dynamic Flame
Burner®

+

-

-

-

-

145

+

-

+

+

+

+

-

-

Vario Burner

+

-

+

-

+

160

+

-

+

+

+

+

-

-

Vario Burner

+

+

+

+

-

85

+

-

+

-

+

+

-

-

Vario Burner

+

-

-

-

-

96

+

-

+

-

+

+

-

-

Vario Burner

+

-

-

-

-

145

+

-

+

+

+

+

-

-

Vario Burner

+

-

+

-

+

160

+

-

+

+

+

+

-

-

Vario Burner

+

+

+

+

-

130

+

+

+

+

+

+

-

-

Dynamic Flame
Burner®

+

-

-

-

-

100

+

-

+

+

+

+

-

-

Dynamic Flame
Burner®

+

-

-

-

-

120

+

+

+

+

+

+

-

-

Dynamic Flame
Burner®

+

-

-

-

+

160

+

-

+

+

+

+

-

-

Vario Burner

+

-

+

-

-

160

+

-

+

+

+

+

-

-

Vario Burner

+

+

+

+

-

85

+

-

+

-

+

+

-

-

Vario Burner

+

-

-

-

-

96

+

-

+

-

+

+

-

-

Vario Burner

+

-

-

-

-

70

+

-

+

-

-

+

-

-

Line Burner

+

-

-

-

-

120

+

-

+

+

-

+

-

130

+

+

+

+

+

+

-

+

80

+

+

+

+

+

+

-

+

100

+

+

+

+

+

+

-

+

88

+

-

+

+

+

+

-

-

Line Burner

+

-

-

-

-

Dynamic
Flame Burner®

+

-

-

-

-

Dynamic
Flame Burner®

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

Dynamic
Flame
Burner® Vario

145

+

+

+

+

+

+

-

-

Burner
Vario Burner

+

-

+

-

+

160

+

+

+

+

+

+

-

-

Vario Burner

+

+

+

+

-

160

+

+

+

+

-

+

-

-

Vario Burner

+

+

+

+

-

265

+

+

+

+

-

+

-

-

Vario Burner

+

-

+

-

+

350

+

+

+

+

+

-

+

-

Vario Burner

+

-

-

-

-

160

+

+

+

+

+

-

-

-

Dynamic
Flame Burner®

+

-

-

-

-

96

+

-

+

+

+

-

-

-

Vario Burner

+

-

+

-

-

145

+

+

+

+

+

-

-

-

Vario Burner

+

-

+

-

+

160

+

+

+

+

+

-

-

-

Vario Burner

+

+

+

+

-

160

+

+

+

+

+

-

-

-

Vario Burner

+

+

+

+

-

265

+

+

+

+

+

-

-

-

Vario Burner

+

-

+

-

+

350

+

+

+

+

+

-

-

-

Vario Burner

+

-

-

-

-

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výkon
Strana

Zemní plyn
G20
ČR / SR

Zemní plyn
G25.3

Účinnost
Propan

(%)

G31

G20

(NL)

Průměr
komínu

Energetická třída
Zemní
plyn

Zemní
plyn

G20

(NL)

Propan

(mm)

Hloubka
instalace

Kontrolní
dvířka
součástí

(mm)

Řídící jednotka
RCE

RCH

G31

Kamna na plyn
Circo

64

2,9 - 7,0

2,7 - 6,0

2,8 - 6,2

92,5

A

A

A

150/100

442

-

+

-

Polo

65

1,6 - 4,1

1,5 - 3,8

1,6 - 3,8

92,6

A

A

A

150/100

400

-

+

-

Trio

66

2,0 - 4,5

1,8 - 4,2

1,5 - 4,0

85,4

B

B

C

150/100

441

-

+

-

Diablo Next

67

1,6 - 4,1

1,5 - 3,8

1,6 - 3,8

92,6

A

A

A

150/100

372

-

+

-

Modulo Lugo 70/3 Eco Wave

68

3,4 - 6,9

2,8 - 6,5

3,2 - 6,3

91,0

A

A

A

150/100

554

-

-

+

Passo Eco Wave

69

1,2 - 6,4

0,9 - 6,1

-

93,0

A

A

-

150/100

452

-

-

+

Průměr
komínu

Hloubka
instalace

Kontrolní
dvířka
součástí

Výkon
Strana

Zemní plyn

Zemní plyn

G20
ČR / SR

G25.3

Účinnost
Propan

(%)

G31

G20

(NL)

Energetická třída
Zemní
plyn

Zemní
plyn

G20

(NL)

Propan

(mm)

(mm)

Řídící jednotka
RCE

RCH

G31

Rovné krby CF - pro jednoplášťové komíny
Global 55 CF

72

1,9 - 3,9

1,5 - 3,7

1,9 - 4,0

77,7

C

C

C

100

320

-

+

-

Global 55XT CF

72

1,7 - 4,5

1,7 - 4,2

1,8 - 4,4

74,3

D

D

D

100

320

-

+

-

Global 70XT CF

74

3,1 - 4,5

2,7 - 4,4

4,0 - 4,6

77,1

C

D

D

100

345

-

+

-

Global 60 Triple BF

75

2,3 - 6,0

2,1 - 5,4

3,0 - 6,2

91,5

A

A

A

150/100

340

-

+

-

Global 100 Triple BF

76

2,8 - 7,5

2,6 - 7,1

3,5 - 7,0

94,0

A

A

A

150/100

386

-

+

-

Global 120 Triple BF

76

2,8 - 7,5

2,6 - 7,1

3,5 - 7,0

94,0

A

A

A

150/100

386

-

+

-

Global 60 Corner BF

78

2,3 - 6,0

2,1 - 5,4

3,0 - 6,2

91,5

A

A

A

150/100

325

-

+

-

Global 100 Corner BF

79

2,8 - 7,5

2,6 - 7,1

3,5 - 7,0

94,0

A

A

A

150/100

386

-

+

-

Global 120 Corner BF

79

2,8 - 7,5

2,6 - 7,1

3,5 - 7,0

94,0

A

A

A

150/100

386

-

+

-

Třístranné krby

Rohové krby

Rovné krby BF - pro koncentrické komíny
Global 55XT Cavity BF (UK only)

80

1,8 - 3,2

-

-

77,4

C

-

-

150/100

255

-

+

-

Global 55XT BF

82

2,6 - 4,6

2,4 - 4,3

3,1 - 4,4

77,4

A

A

A

150/100

340

-

+

-

Global 70XT BF

82

3,4 - 5,7

3,1 - 5,3

3,2 - 5,5

92,7

A

A

A

150/100

340

-

+

-

Global 60XT BF

84

2,5 - 6,5

2,3 - 6,0

3,3 - 6,8

91,9

A

A

A

150/100

295

-

+

-

Global 100 BF

85

2,8 - 7,5

2,6 - 7,1

3,5 - 7,0

94,0

A

A

A

150/100

290

-

+

-

Global 120 BF

85

2,8 - 7,5

2,6 - 7,1

3,5 - 7,0

94,0

A

A

A

150/100

360

-

+

-

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

(kg)

Eco
Wave

Boční
otevírání
dveří

Power
Vent
system

CV
Glass

Interiér

Ceraglass

Šamot

Cihla

Typ
hořáku

Polena
hnědá

Polena
bílá

Kameny
bílé

Kameny
šedé

Kamínky
černé
sklo

110

-

-

-

-

+

-

-

-

Line Burner

+

-

-

-

-

68

-

-

-

-

+

+

-

-

Line Burner

+

-

-

-

-

80

-

-

-

-

+

-

-

-

Line Burner

+

-

-

-

-

48

-

-

-

-

+

+

-

-

Line Burner

+

-

-

-

-

85

+

-

-

-

+

+

-

-

Vario Burner

+

-

-

-

-

95

+

+

-

-

+

-

-

-

Dynamic Flame
Burner®

+

-

-

-

-

(kg)

Eco
Wave

Boční
otevírání
dveří

Power
Vent
system

CV
Glass

Interiér

Ceraglass

Šamot

Cihla

Typ
hořáku

Polena
hnědá

Polena
bílá

Kameny
bílé

Kameny
šedé

Kamínky
černé
sklo

43

-

-

-

-

+

+

-

+

Line Burner

+

-

-

-

-

43

-

-

-

-

+

+

-

+

Line Burner

+

-

-

-

-

63

-

-

-

-

+

+

+

+

Line Burner

+

-

-

-

-

65

-

-

-

-

+

+

-

-

Line Burner

+

-

+

-

-

100

-

-

-

-

+

+

-

-

Line Burner

+

-

+

-

+

120

-

-

-

-

+

+

-

-

Line Burner

+

-

+

-

+

62

-

-

-

-

+

+

-

-

Line Burner

+

-

+

-

-

100

-

-

-

-

+

+

-

-

Line Burner

+

-

+

-

+

120

-

-

-

-

+

+

-

-

Line Burner

+

-

+

-

+

40

-

-

-

+

-

+

-

-

Global Truﬂame
Burner®

+

-

-

-

-

90

-

-

-

+

+

+

-

+

Global Truﬂame
Burner®

+

-

-

-

-

103

-

-

-

+

+

+

-

+

Global Truﬂame
Burner®

+

-

-

-

-

61

-

-

-

-

+

+

-

-

Line Burner

+

-

+

-

-

75

-

-

-

-

+

+

-

-

Line Burner

+

-

+

-

+

120

-

-

-

-

+

+

-

-

Line Burner

+

-

+

-

+

TWIN GAS
KONCENTRICKÉ KOMÍNY
PRO PLYNOVÉ KRBY
› DRU
› GLOBAL FIRES

ZÁKLADNÍ INFORMACE - TWG GAS
› Utěsní vnější i vnitřní plášť
› Přívodní vzduch nikdy nevnikne
do interiéru
› Odolnost vnější trubky i při tep
lotách spalin 600 °C
› Silikonové těsnění s odolností do
180 °C
› Absolutně těsný a nezávislý sys
tém na okolí
› Nulové riziko smíšení spalin s pří
vodem vzduchu
› Vyhovuje Blower-Door testu
› Pevné spojení vnitřního a vněj
šího pláště zabraňuje pohybu
jednotlivých částí při zahřátí
› Dostatečná dilatace dílců při pro
vozu při stálém zajištění těsnosti

TĚSNĚNÍ

Hlavní parametry
› Regulovaná topeniště na plyn
v provozním režimu nezávis
lém na okolním vzduchu. Nyní
možnost použití i pro dekorativní
plynové krby.
› Průměry 100/150 mm
a 130/200 mm
› Odolný proti vlhkosti
› Vyhovuje Blower-door testu
Popis
Koncentrický tlakotěsný systémový
spalinovod z nerezové oceli pro
topeniště v provozním režimu
nezávislém na okolním vzduchu.

Síla stěny
Vnitřní: 0,6 mm
Vnější: 0,5 mm
Průměr
100/150 mm a 130/200 mm
Další možnosti na vyžádání
Spojení
Zásuvné spojení signa/hrdlo se
speciálním těsněním
Stahovací spona / těsnění
Je součástí každého kusu

Materiál
Vnitřní: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Vnější: 1.4301 (304)
Další možnosti na vyžádání
Povrch: vysoký lesk

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 1856-1
T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O00
T200 – N1 – W – V2 – L50050 – O00
T450 – N1 – W – V2 – L50050 – O50
T600 – N1 – W – V2 – L50050 – O100

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPR 9174 018

NOVÉ KOMÍNY

1 | Fasádní koncentrický komín

2 | Napojení přes stěnu pomocí hori
zontálního terminálu

3 | Přímé napojení, ukončení vertikál
ním terminálem

STARÉ KOMÍNY – VLOŽKOVÁNÍ NA KONCENTRICKÝ SYSTÉM

Detail funkce vertikálního
terminálu ve vyvložkova
ném komíně s uzavřenou
platformou.
Přechod jednoplášťové
vložky na koncentrický
systém.

1 | Přechod koncentrické
ho systému na nere
zovou jednoplášťovou
flexi vložku v původním
komíně

2 | Přechod koncentrické
ho systému na nere
zovou jednoplášťovou
pevnou vložku v původ
ním komíně

3 | Koncentrický komín
vsazený a kompletně
vedený v původním
komíně

KRBY A KAMNA
ELEKTRICKÉ

designed
to be different

NOVÁ ŘADA
ELEKTRICKÉ KRBY
ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY
DRU VIRTUO
zcela nová koncepce realistických krbů bez fosilních paliv
Zlepšit oheň. Zní to nemožně, ale funguje to. S elektrickým krbem Virtuo dělá DRU s ohněm krok do
budoucnosti. A přináší výhody pro uživatele i pro životní prostředí. Nový krb již nevyžaduje fosilní paliva,
ale nabízí přesně to, co hledáte v ohni: živý plamen, zvuk praskajícího dřeva a úžasné teplo, podle aktuální
potřeby a nálady zákazníka. Pouze DRU Virtuo dává pocit, že se díváte na skutečný krb.
Bez ohledu na to, na které straně si zákazník DRU Virtuo užívá, díky dveřím s unikátní projekční
technologií získává dojem pravého ohně. Jen těžko naleznete rozdíl tam, kde žádný není. Sada
keramických polen v kombinaci s LED žhnoucím lůžkem hořáku dotváří atmosféru v interiéru, navíc s
komfortním dálkovým ovládáním. Nová technologie umožňuje výběr obrazu, řízení tepla i několik
variant akustických efektů.

OBJEVTE
NOVÝ OHEŇ

VIRTUO
THE FUTURE IS AVAILABLE NOW

OHEŇ
398 000 LET PŘED KRISTEM

KOLO
3 500 LET PŘED KRISTEM

KNIHTISK
1450 PO KRISTU

NOVÝ OHEŇ
2020 PO KRISTU

Někdy mezi lety 800 000 - 350 000 před naším letopočtem objevil člověk oheň. Největší
objev člověka vůbec ... ano, oheň.
Přinesl lidstvu teplo, světlo a bezpečí. Stručně řečeno, člověk objevil hnací sílu našeho
vývoje.
Nyní nastal čas na aktualizaci. Proč? Chceme útulnost a romantiku ohně, ale nechceme
emise a spaliny. Právě proto jsme znovu objevili krby DRU. Žádná tradiční paliva, ale
atmosféra. To je " TO" nové, co nyní hledáme. Nyní jsme našli.
Jsme hrdí na to, že vám můžeme představit DRU Virtuo. Nový oheň.

KRBY BUDOUCNOSTI

elektrické, udržitelné
a atraktivní
DRU Virtuo není jen elektrický krb. Je to atmosféra a teplo ze
zástrčky, které přináší trojrozměrné prožitky. S novou
pokročilou 3D technologii představuje DRU sérii Virtuo. Krásně
viditelný ze všech koutů vašeho pokoje.

ATMOSFÉRA BEZ TRADIČNÍCH PALIV
Zlepšit oheň. Zní to nemožně, ale funguje to. S elektrickým krbem DRU
Virtuo dělá oheň krok do budoucnosti. A to má své výhody. Pro vás a pro
životní prostředí. Náš nový krb již nevyžaduje fosilní paliva, ale nabízí přesně
to, co hledáte v ohni. Živý plamen, zvuk praskajícího dřeva a úžasné teplo,
když vy zrovna chcete nebo potřebujete. Pouze DRU Virtuo vám dává pocit,
že se díváte na skutečný krb.
Musíte to cítit, abyste uvěřili.

VYBERTE SI SVŮJ VLASTNÍ STYL PLAMENE

ROMANTICKÝ,
MODERNÍ NEBO
SPOLEČENSKÝ

Krásný návrat domů v chladném zimním dni, romantický večer
pro dva nebo jen zábava pro celou rodinu. To je DRU Virtuo.
Virtuo nelze srovnávat s žádným jiným krbem.

VIRTUO FLAME®, ENJOY IN 3D
Bez ohledu na to, na které straně si DRU Virtuo užíváte, díky
dveřím s projekční technologií, kterou jsme vyvinuli, si užíváte ten
pravý oheň. Zkuste najít rozdíl, pro nás žádný není. Nabízí široký
výběr různých typů plamenů, zvolte plameny, které se vám líbí.

LED
Sada keramických polen v kombinaci s LED žhnoucím lůžkem
dotváří atmosféru ve vašem pokoji. Dálkovým ovládáním můžete
pohodlně volit krásné tvary ohně a plamenů, řídíte si teplo a
vybíráte zvuk útulného praskajícího ohně řídíte si sami teplo a
rozhodněte se i pro zvuk útulného praskajícího ohně, chcete-li.

VIRTUO DÁVÁ MAXIMÁLNÍ ATMOSFÉRU

S MINIMÁLNÍM
DOPADEM NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Nový krb není jen pro tuto generaci. Virtuo DRU bylo vyvinuto s ohledem na
budoucnost a učinilo krok správným směrem.

UDRŽITELNOST JE CENTRÁLNÍ
Každý nový krb nebo kamna DRU vynikají udržitelností. Krby, které zaručují
optimální funkčnost a dlouhou životnost. S DRU Virtuo jdeme ještě o krok
dále.

BEZ TRADIČNÍCH PALIV
Tento tvořitel atmosféry je 100% elektrický, to znamená, že nepoužíváte
tradiční palivo. A proto vytváříte mnohem méně Emisí CO2. Máte doma
solární panely? Pak jste s DRU Virtuo zcela udržitelní!

NOVÉ VIRTUO J E
PRO KAŽDÉHO
Každý dům je jiný a žádné přání není stejné. Proto najdete Virtuo DRU ve všech druzích
typech a velikostech, rozdělené do tří kategorií: čelní krby, rohové krby
a 3-stranné krby. Který DRU Virtuo vám nejlépe vyhovuje?

Zvuk praskajícího dřeva

Minimální stopa CO2

Nastavitelný tepelný výkon

Není potřeba
kouřovod nebo
komín

Standardně je dodáván
dálkový ovladač

Vyžaduje se pouze
napájení 230V

Jsou možné různé
tvary plamene

Virtuo-Flame® s
trojrozměrným
výhledem na oheň

Žhavicí lůžko LED s
modulovanou intenzitou
světla

Snadné umístění v
jakékoli místnosti

Keramická
polena hnědá

Pro instalaci není nutný žádný
žáruvzdorný materiál

JEDNODUŠE ELEKTRICKÝ KRB
SE VŠEMI VÝHODAMI
K L A S I C K É H O KR B U

VIRTUO 80/3
3-stranné prosklení

Naskenujte tento QR kód,
uvidíte hořící Virtuo

399

Virtuo 80/3 poskytuje pohled na plameny ze tří stran.
Ideální zářivé centrum Vašeho domova, kdy můžete
vnímat pohodu a atmosféru ze všech stran.

880

30

558

550
788

350
137

510

50

Technologie Virtuo-Flame®
keramická polena hnědá a LED žhavící lůžko
dekor sklo černé
dálkové ovládání
510 mm
230 V
1 000 - 2 000 W (termostatický)
75 kg

1000

Virtuo 80/3
Plamen
Hořák
Interiér
Ovládání
Hloubka
Připojení
Vytápění
Hmotnost

510

50

940

30

VIRTUO 80/2
Rohové prosklení

Naskenujte tento QR kód,
uvidíte hořící Virtuo

399

Chcete si užít oheň ze dvou stran? S Virtuo 80/2 to
lze. Žádný jiný krb nenainstalujete do rohu tak
jednoduše a ušetříte další místo.
Díky bezrámovému sklu vypadá skvěle.
Univerzální krb navržený v DRU.

842

Virtuo 80/2

5
55
788

350
137

50

Technologie Virtuo-Flame®
keramická polena hnědá a LED žhavící lůžko
dekor sklo černé
dálkové ovládání
510 mm
230 V
1 000 - 2 000 W (termostatický)
75 kg

558

30

10

Plamen
Hořák
Interiér
Ovládání
Hloubka
Připojení
Vytápění
Hmotnost

510

50

872

510

VIRTUO 75
Rovné prosklení

Naskenujte tento QR kód,
uvidíte hořící Virtuo

Virtuo 75 dodá vaší ložnici impulz romantiky, do
Vašeho obýváku vnese pohodu a relax. Virtuo 75
neudělá díru do Vašeho rozpočtu a každou
místnost snadno pozvedne na vyšší úroveň.

Virtuo 75
Plamen
Hořák
Interiér
Ovládání
Hloubka
Připojení
Vytápění
Hmotnost

Technologie Virtuo-Flame®
keramická polena hnědá a LED žhavící lůžko
dekor sklo černé
dálkové ovládání
510 mm
230 V
1 000 - 2 000 W (termostatický)
75 kg

DRU 1754

DRU 2020

KRBY A KAMNA
NA DŘEVO

designed
to be different

LITINOVÁ KRBOVÁ KAMNA DRU
NA DŘEVO I UHLÍ
K výrobě používá Dru osvědčenou norskou litinu. Výroba se dělí na produkci se systémem
na dřevo nebo na dřevo a uhlí.
CB – (clean burning), kde se jako palivo používá výhradně dřevo.
MF – (multi fuel), v níž se kromě dřeva dá použít jako palivo nejen dřevo, ale i uhlí a uhelné
brikety.
Všechna kamna fungují na základě unikátní technologie trojitého spalování.

DRU 44 MF
Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Palivo: dřevo, dřevěné brikety
Výkon: 4,0–7,0 kW
Spalovací systém: sekundární
Barva: antracit, ve standardu
Smalty: slonová kost, majolika*
Přikládání: čelní
Externí přísun vzduchu: ne
Popelník: ano
Účinnost: 78 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 125 mm horní/zadní
Váha: 95 kg
Váha včetně balení: 125 kg
Rozměry š–v: 450 × 625 mm
Varianty kamen s povrchovou úpravou
SMALT Slonová kost nebo Majolika
Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Majolika

Slonová kost

DRU 55 CB / DRU 55 MF
Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Výkon: 6,0–10,0 kW
Spalovací systém: sekundární
Barva: antracit, ve standardu
Smalty: slonová kost, majolika*
Přikládání: čelní a boční
Externí přísun vzduchu: ne**
Popelník: ano
Účinnost: 80 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 150 mm horní/zadní
Váha: 135 kg
Váha včetně balení: 150 kg
Rozměry š–v: 552 × 750 mm
Varianty kamen s povrchovou úpravou
SMALT Slonová kost nebo Majolika
Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Majolika

Slonová kost

KIT pro externí
vzduch

DRU 64 CB / DRU 64 MF
Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Výkon: 8,0–12,0 kW
Spalovací systém: sekundární
Barva: antracit, ve standardu
Smalty: slonová kost*, majolika*
Přikládání: čelní a boční
Externí přísun vzduchu: ne**
Popelník: ano
Účinnost: 75 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 150 mm horní/zadní
Váha: 195 kg
Váha včetně balení: 225 kg
Rozměry š–v: 650 × 750 mm
Záruka: 2 roky
Varianty kamen s povrchovou úpravou
SMALT Slonová kost nebo Majolika
Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Majolika

Slonová kost

KIT pro externí
vzduch

DRU 78 CB / DRU 78 MF
Hlavní parametry
Značka: DRU (Holandsko)
Umístění: volně stojící
Výkon: 9,0–13,0 kW
Spalovací systém: sekundární
Barva: antracit, ve standardu
Smalty: slonová kost, majolika*
Přikládání: čelní a boční
Externí přísun vzduchu: ne**
Popelník: ano
Účinnost: 80 %
Nutný typ komínu: klasický
Průměr komínu: 150 mm horní/zadní
Váha: 245 kg
Váha včetně balení: 275 kg
Rozměry š–v: 765 × 790 mm
Varianty kamen s povrchovou úpravou
SMALT Slonová kost nebo Majolika
Záruky
Standardní záruka: 2 roky

Majolika

Slonová kost

KIT pro externí
vzduch

DRU A SPARTHERM JSOU JEDNA RODINA...

SILNÉ SPOJENECTVÍ
JEDNA SPOLEČNOST
JIŽ OD ROKU
2014

Sloučení DRU a Spartherm
Více než 800 zaměstnanců
Dceřiné společnosti v 7 zemích
Obrat 100 milionů EUR
Více než 4 000 zákazníků
Je nám ctí, být výhradní dovozce

KRBOVÉ VLOŽKY A KAMNA
NA DŘEVO
Dik Geurts, holandský výrobce exkluzivních krbů, krbových vložek a kamen s dlouholetou
tradicí.
Výrobky DG jsou vyhledávány kvůli velmi vysoké kvalitě systému hoření a perfektnímu
zpracování. K výrobě používá ty nejlepší dostupné materiály. Velkou část úsilí věnuje jak ke
zlepšení sytému hoření, tak ekologii. Hledáteli krbovou vložku či kamna té nejvyšší kvality,
jste zde správně…
Dik Geurts  originální značka spadající pod výrobce Dru Verwarming Holandsko.

VLASTNOSTI

INSTYLE

Špičkové holandské ocelové krbové vložky s třístupňovým spalováním.
Výrobní řada krbových vložek Dik Geurts se dělí na dvě základní kategorie:
INSTYLE a PROSTYLE.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Základní parametry krbů Dik Geurt
Vnitřní část krbových vložek: Vermikulit
Externí přívod vzduchu: ano, za příplatek
Třístupňové spalování: ano
Síla stěny vložek: až 6,6 mm
Materiál vložek: ocel
Druhý plášť: ano
Oplach skla: ano
Barva: antracit

Lze objednat dvě
příruby na vnější plášť
pro rozvod vzduchu
2 × 125 mm

Modelová řada Dik Geurts INST YLE se
vyznačuje klasickými ocelovými dvířky.
Pro jednoduchou manipulaci jsou osazena
velkou ručkou, která se po uzavření dvířek
zcela zapustí mezi rám vložky a opláštění.

Zadní nebo spodní
příruba pro přívod
vzduchu z exteriéru:
Ø 80 mm

Řada „V“
krbové vložky s ventilátorem

Velká zapuštěná ručka
zajišťuje pohodlné otevírání
krbové vložky

Kvalitní třístupňové
spalování

RÁMY KRBOVÝCH VLOŽEK

Pomocí přídavného
ventilátoru dochází
k rychlému ohřevu
a cirkulaci vzduchu
v místnosti

PROSTYLE

› Ke krbovým vložkám lze objednat rámy – příplatkové příslušenství
› Materiál rámů: ocel. Barva: antracit – ceny dle typu krbové vložky

Modelová řada Dik Geurts PROSTYLE se vyzna
čuje ocelovými dvířky se sklem s drobným
potiskem na okraji. Moderní design tvoří sklo
předsazené před rám dvířek. Pro jednoduchou
manipulaci jsou osazena velkou ručkou stejně
jako u řady Instyle, která se po uzavření dvířek
zcela zapustí mezi rám vložky a opláštění.

Skrytý rám

Slim line 20 mm

Classic line 40 mm

Modern line 40 mm

INSTYLE

ROVNÉ KRBY

KRBOVÉ VLOŽKY S KLASICKÝM RÁMEM

INSTYLE 500EA

INSTYLE 550EA

INSTYLE 600EA

INSTYLE 650EA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–7 kW
Účinnost: 82 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–7 kW
Účinnost: 81 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–7 kW
Účinnost: 80 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–9 kW
Účinnost: 81 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

INSTYLE 700EA

INSTYLE 800EA

INSTYLE 1000EA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 82 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 77 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 9–13 kW
Účinnost: 78 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

INSTYLE / PROSTYLE

ROVNÉ KRBY

KRBOVÉ VLOŽKY S KLASICKÝM RÁMEM / KRBY S VENTILÁTOREM

INSTYLE 600VEA

INSTYLE 700VEA

INSTYLE 800VEA

INSTYLE 1000VEA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 4–7 kW
Účinnost: 80 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 82 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 77 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 9–13 kW
Účinnost: 78 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

PROSTYLE
KRBOVÉ VLOŽKY SE SKRYTÝM RÁMEM DVÍŘEK

PROSTYLE 500EA

PROSTYLE 550EA

PROSTYLE 600EA

PROSTYLE 650EA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–7 kW
Účinnost: 82 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–7 kW
Účinnost: 81 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–7 kW
Účinnost: 80 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 3–9 kW
Účinnost: 80,5 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

PROSTYLE

ROVNÉ KRBY

KRBOVÉ VLOŽKY SE SKRYTÝM RÁMEM DVÍŘEK

PROSTYLE 700EA

PROSTYLE 800EA

PROSTYLE 1000EA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 82 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 77 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 9–13 kW
Účinnost: 77 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

KRBOVÉ VLOŽKY SE SKRYTÝM RÁMEM DVÍŘEK / KRBY S VENTILÁTOREM

PROSTYLE 600VEA

PROSTYLE 700VEA

PROSTYLE 800VEA

PROSTYLE 1000VEA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 4–7 kW
Účinnost: 80 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 82 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 8–12 kW
Účinnost: 77 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: ANO
Výkon: 9–13 kW
Účinnost: 78 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

INSTYLE / PROSTYLE

ROHOVÉ KRBY / TŘÍSTRANNÉ KRBY /
PRŮHLEDOVÉ KRBY

INSTYLE CORNER
LOW EA / HIGH EA

INSTYLE TRIPLE
LOW EA

INSTYLE 700 TUNNEL
PROSTYLE 700 TUNNEL

Palivo: dřevo
Ext. přívod vzduchu: Ano Vnější
přívod vzduchu: Ano Výkon: 4–
9 kW
Účinnost Low: 83 %Účinnost
High: 83 %Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní Barva:
tmavý antracit Vnitřní výstelka:
Vermikulit

Palivo: dřevo
Ext. přívod vzduchu: Ano Vnější
přívod vzduchu: Ano Výkon: 4–
9 kW
Účinnost: 88 %Kouřovod: 150
mm Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit Vnitřní
výstelka: Vermikulit

Palivo: dřevo
Ext. přívod vzduchu: Ano
Vnější přívod vzduchu: Ano Výkon: 9–12
kW
Účinnost: 83 %
Kouřovod: 180 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Instyle Corner
Slim 660/495
Rohová krbová vložka
bez podpěrného sloupku

VISION 80 EA

VISION 100 EA

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: Ano
Vnější přívod vzduchu: Ano
Výkon: 6–9 kW
Účinnost: 85 %
Kouřovod: 150 mm
Rozměry vložky: 930 × 580 × 330 mm
Připojení na komín: horní
Barva: antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit
Externí přísun vzduchu: ano, 80 mm
Opláštění: ano, výdechy 2 × 150 mm

Palivo: Dřevo
Ext. přívod vzduchu: Ano
Vnější přívod vzduchu: Ano
Výkon: 7–10 kW
Účinnost: 85 %
Kouřovod: 150 mm
Rozměry vložky: 1 130 × 580 × 330 mm
Připojení na komín: horní
Barva: antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit
Externí přísun vzduchu: ano, 80 mm
Opláštění: ano, výdechy 2 × 150 mm

Palivo: dřevo
Ext. přívod vzduchu: Ano
Vnější přívod vzduchu: Ano
Výkon: 4–10 kW
Účinnost: 75 %
Kouřovod: 150 mm
Připojení na komín: horní
Barva: tmavý antracit
Vnitřní výstelka: Vermikulit

Bora Corner

Která Bora Corner vám vyhovuje?
Rohové kostky Bora. Krásný designový krb vhodný do každého interiéru
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DESIGNOVÝCH VARIACÍ
BORA CORNER

Bora Corner
Cubes

BORA CORNER
CUBES

BORA CORNER
FIXED

BORA CORNER
FLOATING
PLATEAU

BORA CORNER
STRAIGHT
PLATEAU

BORA CORNER
WALL

Design v detailu
Stylový design Dik Geurts přichází s vlastní
designovou novinkou pro náročné s Bora
Corner. Krásný výhled na oheň je neuvěřitelný.
Je to proto, že dvě skla jsou umístěna těsně
proti sobě bez kovového rohu mezi nimi. Tato
kamna na dřevo jsou k dispozici v mnoha
variantách a vždy existuje vhodný model pro
vaše bydlení a design místnosti. Vyberte si z
variant zavěšení na strop, na stěnu, nebo volně
stojící na uzavřené lavici, částečně otevřené
lavici nebo lahůdku "kostky" Cube.

Čisté spalování a vysoká účinnost
Interiér Bora Corner je vyroben z desek vermikulit.
Tmavý vzhled vytváří pěkný kontrast se žlutým
ohněm. Odraz zajišťuje rychlejší ohřev kouřovodu a
více tepla v krbu. Výsledek: čisté spalování, vysoká
účinnost spalování, která splňuje ty nejpřísnější
požadavky na emisní normy budoucnosti.

Bora Corner Fixed
Naskenujte tento QR
kód pro hořící oheň.

380

510

Max.1900

170

360
150

345
410

440
505

Infračervené sklo
Skla krbů a kamen Bora se vyrábí z tepelně
reflexního IR skla. To je docela unikátní u
krbů na dřevo a má tyto výhody:
- Optimální spalování prostřednictvím
odrazu tepla
- Vyšší účinnost
- Čistší skla během používání krbu

Bora Corner
Straight Plateau

Bora Corner
Floating Plateau
Naskenujte tento QR
kód pro hořící oheň.
750

150

Min.250/Max.448
190

190
Max.250/Min.1250

829
300

1500

380

879

505
440

350

150

Naskenujte tento QR
kód pro hořící oheň.

1200
410
345

450

450

Snadné použití - typické pro Dik Geurts
Pozoruhodným rysem všech krbů Dik Geurts
je snadná obsluha pouze jedním táhlem. Se
třemi polohami máte úplnou kontrolu nad
hořením a tepelným výkonem. Pro doplňování
dřeva je vnitřek krbů snadno přístupný přes
pevné křídlové dveře. Masivní konstrukce dveří
zajišťuje, že se dveře nemohou deformovat.

Masivní konstrukce dveří

Jednoduché ovládání hoření

Bora Corner Wall

448

380

440

510

Naskenujte tento QR
kód pro hořící oheň.

150

210

250

505

345

80

202

Specifikace
- Designový krbu s různými možnosti umístění:
-

Zavěšeno od stropu na zeď
Stojící na kostkách
Stojící na rovné lavici
(možnost objednání požadované délky a výšky
lavice, W = 60-220 cm, H = 35-40 cm)
- Stojící na "plovoucí" lavici
-

Kouřovod Ø 150 mm, horní
Vnější vzduchové připojení ø 80 mm, zadní
Maximální délka polen 25 cm
Také ve verzi RS (Room-Sealed), pro
vzduchotěsnost a pasivní domy

Vhodné pro všechny typy domů
Bora Corner nabízí možnost připojení venkovního
vzduchu. To zajišťuje, že kyslík pro spalování pochází z
exteriéru. Díky tomu jsou kamna na dřevo velmi
vhodná do dobře izolovaných domů.
Verze RS (Room Sealed) nabízí řešení pro
vzduchotěsné nebo pasivní domy, protože jsou to
mimořádně vzduchotěsná kamna. U rohových kostek
Bora zůstává připojení venkovního vzduchu mimo
pohled a to otočením komory uzavřenou stranou
dopředu.

Výkon:
- Výkon 4-9 kW
- účinnost 78,1%

Bora Corner Cubes
150

520

1030

510

440

380

Naskenujte tento QR
kód pro hořící oheň.

170

250

505
626
345

410
577

Modivar 5EA/RS

Navrhněte si vlastní
kamna na dřevo
Vyberte si úložný prostor nebo lavici na dřevo, která vyhovuje vašemu stylu a interiéru.

modulární kamna špičkových parametrů

Modivar 5 Store Corner

Modivar 5 Store Front

Modivar 5 Floating Plateau

Modivar 5 Straight Plateau

Čisté spalování a vysoká účinnost
Interiér Modivar 5EA / RS je vyroben z
vermikulitu zadržujícího teplo, to
zajišťuje rychlé zahřívání a větší
absorpci tepla. Výsledkem je čisté
spalování, vysoká účinnost a
dodržování nejpřísnějších emisních
požadavků.

1000

355

Modivar 5 Store Front

453

842

80

125

310
450

80
368
125
140

Výjimečné a funkční
Robustní konstrukce Dik Geurts se odráží
v Modivar 5EA / RS. Úhledný, tmavý
povrch, výběr úložného prostoru nebo
lavice a snadno použitelná vzduchová
klapka je činí výjimečnými a funkčními.
To vše přispívá k jedinečnému přírůstku
do již tak rozsáhlé řady Dik Geurts.

350
1500

Modivar 5 Straight Plateau

450

Pohodlí
Krbová kamna Dik Geurts vám poskytují
jednoduché ovládání vzduchové klapky
s kontrolou nad třemi nastaveními.
Primární slouží k zapálení ohně,
sekundární pro spalování odpadních
plynů a sklo s oplachem horkým
vzduchem udržuje sklo vždy čisté.

Vhodná pro všechny interiéry
Modivar 5EA / RS nabízí možnost
připojení externího vzduchu, což
zajišťuje, že kyslík pro spalování přichází
z exteriéru, takže je ideální pro dobře
izolované domy a prostory. Verze RS
(místnost vzduchotěsná) je dobrým
řešením pro pasivní domy, protože
kamna jsou téměř 100% vzduchotěsná.

300

700

1200

Modivar 5 Floating Plateau

450

Specifikace:
• Výběr modulárních ukládacích prostor
nebo lavic pro dřevo
• Horní nebo zadní odkouření
• Příslušenství: připojení vnějšího
vzduchu, adaptér 125-130 mm (120
nebo 1000 mm), různé kouřovody v
originální barvě kamen, plechy nebo
skla pod kamna
• Integrovaná klika dveří
• K dispozici také ve verzi RS (místnost
vzduchotěsná), pro pasivní domy
• Průměrný tepelný výkon 4-6 kW
• Energetická účinnost 82%

1000

355

Modivar 5 Store Corner

453

842

80

125

310
450

80
368

65

125
140

Modivar 5EA / RS jsou nová,
modulární kamna na dřevo s výběrem
úložných prostorů a lavic. Velké sklo
poskytuje krásný výhled na oheň,
zatímco snadno použitelná klapka
vzduchu zajišťuje jednoduché
ovládání. Kromě toho lze kouřovod
připojit k horní nebo zadní části
kamen.

ODIN
TOP DESIGN
OD DIK GEURTS
FLEXIBILITA INSTALACE
S MNOHA MOŽNOSTMI
› moderní holandský design
› krbová kamna a vložky s jedinečnými plameny
› kamna s vysokou účinností
› lehké ovládání pomocí jediné páčky
› vyrobeno v souladu s nejpřísnějšími požadavky

OdinEA / Odin TunnelEA

Parametry
› ovládání jedním táhlem
› barva tmavý antracit
› topeniště Vermikulit
› odkouření horní
› tepelný výkon 5–10 kW
› kouřovod průměr 150 mm
› průměr kamen 606 mm
› průměr skla dveří 424 mm

Příslušenství
› Montážní KIT pro montáž na zeď
› KIT pro ext. vzduch
› Zvýšená zábrana
› Teleskopický kouřovod jako
spodní noha
› Příruba pro externí vzduch

Wall

Wall Straight

Wall External

Odin WALL EA – pouze umístění na zeď

Odin WALL Straight EA – umístění na zeď nebo
do prostoru s přívodem externího vzduchu
v noze (příplatkové příslušenství)

Odin WALL External EA – pouze umístění na zeď
s přívodem externího vzduchu spodním kolene
(příplatkové příslušenství)

Možnost připojit pomocí spodního kolene na
externí vzduch nebo pomocí KIT jen hadicí na
externí vzduch, nebo bez externího vzduchu.

Možnost připojit pomocí spodního kolene na
externí vzduch nebo pomocí KIT jen hadicí na
externí vzduch, nebo bez externího vzduchu.

Fixed

Fixed Tunnel

Odin FIXED EA – závěsný do prostoru

Odin FIXED Tunnel EA – závěsný průhledový do
prostoru

Možnost připojit pomocí spodního kolene na
externí vzduch nebo pomocí KIT jen hadicí na
externí vzduch, nebo bez externího vzduchu

Maximální možná délka kouřovodu je 1 900 mm.
Cena za kouřovod je již zahrnuta v ceně kamen.
Pro objednávku je nutné specifikovat požadova
nou délku kouřovodu.

Maximální možná délka kouřovodu je 1 900 mm.
Cena za kouřovod je již zahrnuta v ceně kamen.

Plateau / Plateau Fixed

Plateau Tunnel

Odin PLATEAU EA – čelní prosklení s lavicí na zeď

Odin PLATEAU Tunnel EA – průhledové s lavicí do prostoru

Standardní délka lavice 1 600 mm. Lze objednat lavici na zakázku v délce
0,8–2,2 m, atypický rozměr lavice za příplatek.

Standardní délka lavice 1 600 mm. Lze objednat lavici na zakázku v délce
0,8–2,2 m, atypický rozměr lavice za příplatek.

ROZMĚRY
Odin FixedEA

Odin Tunnel FixedEA

Odin WallEA

Odin PlateauEA

Odin Tunnel PlateauEA

OdinEA / Odin TunnelEA

Odin Plateau EA / Odin Tunnel EA

ELEGANTNÍ DESIGN
s kruhovými skleněnými dvířky
čelní prosklení / průhledové prosklení / závěsné nebo na zeď

Dik Geurts Odin EA / Odin Tunnel EA
Dik Geurts doplnil sortiment o tyto dvě novinky: Odin a Odin Tunnel. Jedná se
o dramatická kruhová kamna s chytrými designovými prvky, které umožní instalaci na
mnoha místech.
Například Odin Tunnel, s dveřmi na obou stranách, může být
umístěn mezi dva pokoje jako dělící designový prvek.

KRBOVÁ KAMNA
VIDAR WALL
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: závěsná kamna
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–9,0 kW
Účinnost: 88 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměr š–v: 662 × 535 × 430 mm
Váha vložky: 125 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

VIDAR TRIPLE
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–9,0 kW
Účinnost: 88 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměr š–v: 662 × 850 × 410 mm
Váha vložky: 165 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

KRBOVÁ KAMNA
BORA FLEX EA
PEVNÝ ZÁVĚS
ZÁVĚSNÁ OTOČNÁ
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: závěsná
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 84 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměr š–v: 510 × 510 × 450 mm
Váha vložky: 130 kg
Barva: antracit
Flex kouřovod: max. délka 197 cm
Nutno zadat požadovanou délku
Flex kouřovod v ceně
Napojovací teleskopický stropní
díl v ceně, max. délka 500 mm
Pouze výroba na zakázku.
Záruka
2 roky

BORA FIXED EA
STROPNÍ ZÁVĚSNÝ
DO PROSTORU
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: závěsná
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 84 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměr š–v: 510 × 500 × 450 mm
Váha vložky: 100 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky
Cena zahrnuje
› Kotvící stropní systém
› 500mm teleskopický kouřovod
› tubus kouřovodu: max. délka 197cm
– nutno zadat požadovanou délku

KRBOVÁ KAMNA
BORA CONSOLE EA / BORA COVER
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: závěsná
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 84 %
Průměr komínu: 150 mm
Metrový teleskopický kouřovod
Rozměr š–v: 510 × 510 × 468 mm
Váha vložky: 130 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

TORNADO STRAIGHT
LEVÉ / PRAVÉ
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: závěsná
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 84 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměr š–v: 665 × 510 × 465 mm
Váha vložky: 145 kg
Barva: antracit nebo stříbrná
Záruka
2 roky
Cena zahrnuje
› Ocelový sopouch do kterého je vsazena
krbová vložka.
– max. výška sopouchu: 290 cm
– barva sopouchu: vzorník RAL
› Metrový teleskopický kouřovod

KRBOVÁ KAMNA
TORNADO OBLIQUE
LEVÉ NEBO PRAVÉ
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: závěsná
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 84 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměr š–v: 544 × 510 × 465 mm
Váha vložky: 140 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky
Cena zahrnuje
› Ocelový sopouch do kterého je vsazena
krbová vložka.
– max. výška sopouchu: 290 cm
– barva sopouchu: vzorník RAL
› Metrový teleskopický kouřovod

IVAR 5
LOW / HIGH
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–7,0 kW
Účinnost: 82 %
Průměr komínu: 125 mm
LOW š–v: 450 × 555 × 350 mm
HIGH š–v: 450 × 660 × 350 mm
Váha LOW: 85 kg
Váha HIGH: 90 kg
Barva: antracit

IVAR 5 LOW

Záruka
2 roky

IVAR 5 HIGH

KRBOVÁ KAMNA
IVAR 5 STORE
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ano, pr.80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–7,0 kW
Účinnost: 82 %
Průměr komínu: 125 mm
Rozměry š–v: 450 × 735 × 350 mm
Váha: 105 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

IVAR 8
Low EA / Store EA
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Externí vzduch: ano, 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 6,0–10,0 kW / 6,0–10,0 kW
Účinnost: 77 % / 77 %
Průměr kouřovodu: 150 mm horní / zadní
Low EA rozměr š–v–h: 540 × 555 × 350 mm
Store EA rozměr š–v–h: 540 × 850 × 350 mm
Váha: 105 kg / 120 kg
Délka polen: 33 cm
Barva: tmavý antracit
Záruka
2 roky

IVAR 8
Low EA

IVAR 8
Store EA

KRBOVÁ KAMNA
KALLE
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 85 %
Průměr komínu: 150 mm
Rozměry š–v: 546 × 1 000 × 415 mm
Váha: 130 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

JANNIK
MEDIUM LOW / HIGH
LARGE EA-01

JANNIK LARGE

Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ano, pr. 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon Medium: 4,0–7,0 kW
Výkon Large: 4,0–8,0 kW
Účinnost: Medium 82 % – Large 87 %
Průměr komínu Medium: 125 mm
Průměr komínu Large150 mm
MEDIUM š–v: 550 × 680 × 375 mm
LARGE š–v: 620 × 780 × 380 mm
Váha MEDIUM: 90 kg
Váha LARGE: 128 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

JANNIK MEDIUM

KRBOVÁ KAMNA
LARS
LARS 1000
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Systém: třístupňové spalování
Externí vzduch: ne
Palivo: dřevo
Výkon: 10 kW
Účinnosti: 77 %
Průměry komínu: 180 mm
Šířka: 500 mm
Výšky: 1 100 mm
Váhy: 129 kg
Barva: antracit
Záruka
2 roky

FOLKE
EA / RS
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Externí vzduch: ano, 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–8,0 kW
Účinnost: 77 %
Průměr kouřovodu: 150 mm horní / zadní
Rozměr š–v–h: 476 × 1 000 × 410 mm
Váha: 120 kg
Délka polen: 33 cm
Barva: tmavý antracit
Záruka
2 roky

KRBOVÁ KAMNA
ASTE 5 LOW EA
Low EA / Store EA
Značka: Dik Geurts (Holandsko)
Výrobce: Dik Geurts
Umístění: volně stojící
Externí vzduch: ano, 80 mm
Palivo: dřevo
Výkon: 4,0–7,0 kW
Účinnost: 82 %
Průměr kouřovodu: 150mm
Rozměr š–v–h: 485 × 555 × 350 mm
Váha: 85Kg
Délka polen: 33 cm
Barva: tmavý antracit
Záruka
2 roky

Velmi vysoká kvalita
systému hoření
a perfektní zpracování

JMENNÝ SEZNAM PRODUKTŮ DRU
PLYNOVÉ KRBY DRU
Koncentrické komíny

PLYNOVÉ KRBY GLOBAL FIRES
Koncentrické komíny

-rohové a třístranné

Global 60 Corner BF RCE
Global 60 Triple BF RCE
Global 100 Corner BF RCE
Global 100 Triple BF RCE
Global 120 Corner BF RCE
Global 120 Triple BF RCE Front and Tunnel
Global 55XT BF RCE
Global 60XT BF RCE
Global 70XT BF-01 RCE
Global 100 BF-03 RCE
Global 120 BF RCE

Lugo 70/2 RCH
Lugo 70/3 RCH
Lugo 80/2 RCH
Lugo 80/3 RCH
Maestro 75XTU RCH
Maestro 60/2 RCH
Maestro 60/3 RCH
Maestro 80/2 RCH
Maestro 80/3 RCH
Maestro 105/2 RCH
Maestro 105/3 RCH
Metro 100XT/2-41 RCH
Metro 100XT/3-41 RCH
Metro 100XTL-41 RCH
Metro 100XTU-41 RCH
Metro 130XT/2 RCH
Metro 130XT/3 RCH
Metro 130XTL RCH
Paco RCH
-rovné a průhledové
Cosmo RCH
Cosmo Tunnel RCH
Excellence 50XT RCH
Maestro 60 RCH
Maestro 75 RCH
Maestro 75 Tall RCH
Maestro 75 Tunnel RCH
Maestro 75 Tall Tunnel RCH
Maestro 100 RCH
Metro 80XT RCH
Metro 80XT Tunnel RCH
Metro 100XT-41 RCH
Metro 100XT-41 Tunnel RCH
Metro 130XT-41 RCH
Metro 130XT-41 Tunnel RCH
Metro 150XT-41 RCH
Metro 150XT-41 Tunnel RCH
Metro 200XT RCH
Metro 200XT Tunnel RCH

PLYNOVÉ KRBY DRU VOLNĚ STOJÍCÍ, ZÁVĚSNÉ
Koncentrické komíny
Circo RCE
Diablo Next RCE
Lugo 70/3 Module RCH
Maestro 60/3 Module RCH
Polo RCE
Passo RCH
Trio RCE
ELEKTRICKÉ KRBY DRU
Virtuo 75, rovné prosklení
Virtuo 80/2, levé nebo pravé rohové
Virtuo 80/3, třístranné prosklení

PLYNOVÉ KRBY GLOBAL FIRES
Klasický vyvložkovaný komín
Global 55 CF RCE
Global 55XT CF RCE
Global 55XT CF-01 RCE
Global 70XT CF-01 RCE

OCELOVÁ KAMNA NA DŘEVO DIK GEURTS EA
Bora Corner
Bora Wall EA
Bora Fixed EA
Bora Console EA
Bora Cover EA
Bora Flex EA
Odin Front
Odin Tunnel
Tornado Straight
Tornado Oblique
Wood stoves
Aste 5
Folke
Ivar 5-01, Low
Ivar 5, High
Ivar 5, Store
Ivar 8, Low
Ivar 8, Store
Jannik Medium
Jannik Large-01
Kalle
Lars 1000
Modivar 5
Vidar Triple
Vidar Wall
OCELOVÁ KAMNA NA DŘEVO DIK GEURTS RS
Bora Corner, option RS
Wood stoves
Aste 5, option RS
Folke, option RS
Ivar 5-01, Low, option RS
Ivar 5, High, option RS
Ivar 5, Store, option RS
Ivar 8, Low, option RS
Ivar 8, Store, option RS
Lars 1000, option RS
Modivar 5, option RS

OCELOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY DIK GEURTS EA
Instyle
Instyle 500
Instyle 550
Instyle 600
Instyle 650
Instyle 700
Instyle 800
Instyle 1000
Instyle Corner 660/520
Instyle Corner 660/495
Instyle Corner Slim 660/495
Instyle Triple 660/495 Instyle
Tunnel 700 Prostyle and
Vision
Prostyle 500
Prostyle 550
Prostyle 600
Prostyle 650
Prostyle 700
Prostyle 800
Prostyle 1000
Prostyle Tunnel 700
Vision 80 EA
Vision 100 EA

-s ventilátorem
Instyle 600V
Instyle 700V
Instyle 800V
Instyle 1000V
Prostyle 600V
Prostyle 700V
Prostyle 800V
Prostyle 1000V
OCELOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY DIK GEURTS RS
Instyle Corner Slim 660/495, option RS
Instyle Tunnel 700, option RS
LITINOVÁ KAMNA NA DŘEVO DRU
Dru 44MF
Dru 55CB
Dru 55MF
Dru 64CB
Dru 64MF
Dru 78CB
Dru 78MF

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY DRU
-koncentrické komíny DRU
DRU LAS AG-I 150/100 (Alu-galva)
DRU LAS ES-I 150/100 (SST)
DRU LAS ES-I 200/130 (SST)
DRU LAS ES-E 200/150/100, insulated
- s odtahovým ventilátorem
Powervent®
DRU PV-I 100/60 (PowerVent-02)
-vložkování komínů
Chimney renovation
Chimney renovation Ø100

DRUSERVICE.COM
Navštivte originální servisní web
společnosti DRU
www.druservice.com
Zde naleznete všechna
potřebná data pro Vaši
pohodlnou práci.
- Varianty produktů
- Technické výkresy
- Energetické štítky
- Návody
- Manuály
- Technické listy
- Certifikace

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR.
Hetvoor Distribution s.r.o.
Maloobchod - www.hetvoor.cz
info@hetvoor.cz
Velkoobchod - www.hetvoorservice.cz
info@hetvoorservice.cz
Sídlo, showroom, vzorková prodejna, sklady
Okružní 781, 250 81 Nehvizdy, Praha východ

BY APPOINTMENT OF
THE COURT OF THE NETHERLANDS

Tel.: 725 931 340, 723 650 004
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