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DRU 
ZNAČKY

Rádi bychom si s Vámi připili 
na spolupráci!

Atmosféra a trvanlivost

Plynové krby z DRU představují jedny z nejpokročilejších 

produktů v oboru. DRU je průkopníkem v oblasti těchto  

technologiích a řídil používání této technologie v některých 

z nejznámějších současných plynových krbech.

Spolupráce mezi kamny a topným systémem

Pod značkou Green Design nabízíme řadu 

atmosférických a energeticky účinných spotřebičů na 

spalování dřeva. Díky této řadě se zavazujeme k 

odpovědnému a udržitelnému spalování dřeva. Green 

Design nabízejí teplo pouze podle potřeby, což je 

dobrá zpráva pro životní prostředí, a také šetří 

spotřebitele na nákladech na energii.

Nekompromisní kamna na dřevo

DRU se spojila s německým výrobcem kamen na spalování 

dřeva, společností Spartherm. Díky velmi vysokému 

německému standardu kvality je Spartherm evropským 

lídrem na trhu s krby na dřevo a volně stojícími kamny na 

dřevo. Výrobky, které přesvědčí svou univerzálností, a to 

jak technicky, tak designem, a jsou známé svou dlouhou 

životností.

Tvorba ohně  

Dik Geurts je značka pro nejkvalitnější kamna na dřevo. 

Kamna na dřevo s promyšlenou technologií. S 

ohromujícími moderními modely má řada mnoho 

produktů speciálně určených pro evropský trh. Všechny 

modely splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu a 

certifikace.
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UDRŽITELNOSTSNADNOST POUŽITÍ SPOLEHLIVOSTINOVACE

KVALITA
Řekni, co děláme, a dělej, co říkáme.

To byla naše mantra a také náš účel. Vyrábíme 

vysoce kvalitní výrobky již více než 267 let. Je to 

ambiciózní a kritický přístup, který je patrný všude a 

který nás vede k tomu, abychom se každý den 

zlepšovali.

SKVĚLÝ A DŮVĚRYHODNÝ DRU TÝM
DRU má specializovaný a důvěryhodný tým 

profesionálů, který se zavázal poskytovat 

dobré služby a každodenně udržovat vysokou 

kvalitu našich produktu. Díky našemu silnému 

týmu jsou komunikační linky krátké a vždy je 

k dispozici důvěryhodná osoba, která vám 

pomůže.

24/7 K DISPOZICI PŘES 
DRUSERVICE.COM

S novým internetovým obchodem 

Druservice máte data k dispozici 24 hodin 

denně. Na webu můžete: 

prozkoumat nejnovější zprávy, dostupné 

varianty krbů, možná příslušenství, vypočítat 

délku komínu, vyhledat videa s instrukcemi, 

získat technické výkresy, návody na montáž, 

manuály, návody na ovladače, náhradní díly, 

technické listy.

SILNÉ  
HODNOTNÉ 
PARTNERSTVÍ
Mnoho hodnot je pro DRU důležitých. Být 
výrobcem vysoce kvalitních produktů 
samo o sobě nestačí. Abychom tyto 
produkty mohli uvést na trh, vážíme si vás 
jako našich spolehlivých partnerů. 
Společně tvoříme silný tým!

Náš partner pro ČR a Slovensko

Rádi bychom Vám představili našeho dlouholetého partnera 
pro Českou republiku a Slovensko.

Richard Raab je majitelem společnosti Hetvoor Group. Již 
mnoho let zastupuje naše značky na tak moderních trzích, 
jakými jsou Česká republika a Slovensko a to pod značkou 
HETVOOR SERVICE.     

Hetvoor Service zajišťuje kompletní servis DRU. Zabezpečí 
dovoz našich zařízení a přípravu pro další prodej či distribuci a 
to se zárukou 5 let.

Společnost Hetvoor Service je akreditovaným partnerem 
nejen při dovozu a prodeji našich zařízení, ale zajišťuje 
kompletní předprodejní, prodejní a záruční i pozáruční servis 
včetně odborného zaškolení nových partnerů a uděluje nutné 
certifikáty a akreditace.

Hetvoor Service provozuje jediný autorizovaný servis našich 
zařízení, kde máte jistotu, že případná oprava zařízení bude 
provedena v co nejkratší době a s použitím profesionálních 
postupů a originálních náhradních dílů.

Úzce spolupracujeme se společností Hetvoor i v této nelehké 
době a snažíme se zapracovat aktuální  podněty a podklady. 
Připravujeme společně nová školení nejen v sídle Hetvoor, ale 
i u nás v Holandsku. Bohužel tato školení se plánují měsíce 
dopředu a závisí na současné situaci Covid-19 nejen v ČR, ale 
převážně u nás v Holandsku.

S Hetvoor jsme vytvořili ten nejkratší a nejpevnější možný 
řetězec dodání zboží a péči o Vás a naše produkty, kdy v 
současné době spolupracujeme i na vývoji nového 
sortimentu.

Zkušenosti a znalosti společnosti HETVOOR dokonce vedly k 
tomu, že poskytli 5 letou garanci na naše výrobky dřív než my 
v DRU. Inspirujeme se navzájem a to je důkaz pevného 
partnerství.

Bližší informace o celém sortimentu DRU/Global /Dik Geurts 
najdete na přehledných webových stránkách 
www.hetvoorservice.cz.

SERVICE
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ÚVOD

Vážení partneři,

toto jsou zvláštní časy pro naše zákazníky i pro nás. Osobní kontakt je obtížnější, 
proto vám s hrdostí představujeme tento časopis, abychom vás informovali o vývoji 
v DRU a novinkách, na kterých jsme v těchto časech pracovali.

Na začátku loňského roku jsme byli v Evropě konfrontováni s virem COVID-19, což 
mělo za následek zavírání obchodů a mnoho lidí muselo pracovat z domova. Naše 
vztahy také bohužel ztratily rodinný charakter, nepotkávali jsme přátele a 
zaměstnance.

Dopady COVID-19 v Evropě jsou však různé. Existují země, kde byl vážně ovlivněn 
obchod s našimi obchodními partnery, protože přísná blokovací opatření 
neumožňovala prodej a instalaci náhradních dílů.

Existují však také země, které zaznamenaly rekordní rok, a to díky spotřebitelům, 
kteří chtěli vylepšit své domovy pomocí nových krbů či kamen.  Tento vývoj má 
pro DRU pozitivní i negativní stránku.

Pozitivní je, že jsme loni dosáhli rekordních prodejů všech našich produktů. 
Negativní stránkou je, že naši dodavatelé nedokázali držet krok s tímto nárůstem 
objednávky o více než 50%. V důsledku toho máme u řady produktů delší dodací 
lhůty, než jste zvyklí. Bohužel i my jsme zaznamenali velký počet nemocných na 
různých odděleních, což znamenalo, že dodací lhůty nebyly vždy dodrženy. 
Abychom dohnali tyto nevyřízené položky, v současné době pracujeme na zvýšení 
kapacity stávajících dodavatelů a přidání nových. 

Chápeme, že to občas vedlo k nepříjemným situacím, a upřímně se omlouváme. V 
současné době existuje mnoho průmyslových odvětví, kde je poptávka po 
produktech velmi vysoká.

Důsledkem toho je například to, že nabídka oceli je tak nízká, že ji někteří 
dodavatelé již nemohou získat v dostatečném množství. Tato vysoká poptávka po 
surovinách a mikročipech,  kromě dalších zpoždění dodávek, vede ke značnému 
zvýšení nákladů. Bohužel tyto nové nepředpokládané náklady budeme promítat do 
cen.

Podle několika průzkumů se zdá, že se blíží konec tohoto období COVID-19.          
V DRU jsme zaneprázdněni přípravou na tuto dobu.  Kromě zkrácení dodacích lhůt 
jsme se zabývali také novými produkty na plyn, dřevo a elektřinu.

V tomto časopise najdete většinu z novinek DRU a Dik Geurts.

S pozdravem

Raymond Zantinge        
výkonný ředitel DRU

V továrně si našly své místo i elektrické krby a tyto 

modely se také vyrábějí ve značném počtu.

Když naši dodavatelé uvidí příležitost k růstu, budeme 

schopni doručit objednávky rychlostí blesku, jako dříve.

Výroba elektrických krbů Virtuo-Flame®

Řemeslo a vášeň Dik Geurts

VÝROBA 
PLNÁ RYCHLOST / PLNÁ KAPACITA
Od září loňského roku běží naše výroba na plný výkon. V 

produkci plynových krbů na zakázku, navzdory 50% nárůstu 

poptávky, stále máme kapacitu navíc - za předpokladu, že 

máme dostatek dílů na sestavení plynových krbů.

Pokud jde o výrobu spotřebičů Dik Geurts, máme mírně nad 

kapacitu a hledáme možnosti, jak zvýšit kapacitu, abychom 

uspokojili poptávku.

Zakázková výroba krbů na plyn DRU



PLYN
Velmi nízké emise
Účinný
Ovládejte telefonem nebo 
tabletem
Není nutný klasický komín 
Často je možné použít propan

DŘEVO
CO2 neutrální
Obnovitelná energie 
Nostalgický pohled
Nejčistší technologie spalování 

ELEKTŘINA
Jednoduchá instalace
Velmi snadné použití
Vytápění až 2 kW
Není nutný kouřovod
Vlastní volba designu plamene

Naše výrobky EcoDesign vyhovují!

Evropa se stává stále důležitější pro kvalitu ovzduší. Proto 

budou existovat přísnější požadavky týkající se emisí 

škodlivých látek. A také vzdělávání lidí, jak s novými 

technologiemi zacházet.  

Velké iniciativy!

Jsme na to připraveni a můžeme již splnit budoucí 

požadavky, protože všechna naše kamna na dřevo již splňují 

přísnější evropské směrnice, které vstoupí v platnost v roce 

2022. To platí pro celou řadu Spartherm i Dik Geurts.

VŠECHNY SPOTŘEBIČE DRU

JSOU URČENY TAKÉ PRO 

BUDOUCNOST

V mnoha zemích roste poptávka po místním vytápění a 

atmosféře. Tyto země a spotřebitelé však nemají vždy stejné 

potřeby. Existují země, které chtějí zastavit používání fosilních 

paliv, ale existují i země, které chtějí snížit emise. Můžete také 

vidět, že lidé žijí jiným způsobem, například v bytech. Proto 

DRU přišlo se strategií All Fuels. To znamená, že chceme být 

schopni dodávat všechny úspěšné krby a kamna pomocí paliv 

na plyn, dřevo a elektřinu. Takže bez ohledu na to, jak se trh 

vyvíjí, naše alternativy jsou důkazem budoucnosti!

Kromě výzkumu různých paliv, DRU nepřetržitě investuje do 

výzkumu a vývoje. Proto výrobky splňují ty nejpřísnější 

požadavky na kvalitu, účinnost, trvanlivost a snadné použití. 

Například v blízké budoucnosti budou mít naše plynové krby 

možnost hořet na menší množství plynu a naše výrobky na 

dřevo budou hořet ještě čistěji. Udržitelné produkty také 

vyžadují udržitelné provozní řízení, které nepřetržitě sleduje 

rovnováhu mezi lidmi a prostředím a v případě potřeby ji 

upravuje. 

V DRU jde spokojenost a efektivita zákazníka ruku v ruce s 

ohleduplností k životnímu prostředí a bezpečností. To vyžaduje 

absolutní odhodlání! 

98

Krb na dřevoPlynový krb Elektrický krb
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H2O / CH 
KRBY

ODPOVĚDNÉ SPALOVÁNÍ DŘEVA SE ZELENÝM DESIGNEM

Láska a vášeň pro spalování dřeva je v našich genech, ale také to chceme dělat 
odpovědně a udržitelně! Společnost DRU vyvinula širokou škálu atmosférických / 
atraktivních kamen pro ústřední topení a pro zodpovědné spalování dřeva. Tímto 
DRU splňuje rostoucí poptávku po udržitelné a integrované výrobě energie.

NOVÁ ANIMACE GREENDESIGN
Pro nás je to jasné: spalování dřeva lze určitě provádět udržitelným způsobem!
Abychom spotřebiteli ukázali, že je relativně snadné si trvale užít kamna na dřevo, 
vytvořili jsme animaci, která jasně ukazuje, jak funguje oheň CH, a dokazuje, že je 
možné zvolit atmosféru a útulnost, ale zároveň využít veškerou energii optimálním 
způsobem - dobrý nástroj podpory prodeje, který ukáže zákazníkovi ve vašem 
showroomu.

ENERGETICKY 

EFEKTIVNÍ H2O / CH 

KRBY

• Krby na dřevo se zásobníkem vody

• Připojeno k (stávajícímu nebo

novému) systému ústředního

vytápění

• Pro udržitelné vytápění a
zásobování teplou vodou

• Lze kombinovat se solárními

panely a tepelnými čerpadly

• Inteligentní kamna na dřevo
značek Dik Geurts a Spartherm

Naskenujte tento 
QR kód pro 

animaci

PROČ SE TOTO DĚJE?

Důležitým důvodem je, že existuje 

mnoho nejistot ohledně metod 

měření. Je zcela jasné, že některé 

vládní modely jsou založeny na 

nesprávných předpokladech a že je 

důležité, aby náš průmysl vytvořil 

správné údaje.

NENÍ TO SKUTEČNÉ?

Naopak my jako výrobci a montéři 

samozřejmě víme, že stará kamna byla 

neúčinná a málo čistá. Víme také, že 

uživatel může mít špatný vliv na emise 

špatným používáním dřeva nebo 

špatnou obsluhou kamen.

V DRU věříme, že kamna na dřevo 

mohou hrát důležitou roli jako 

udržitelná a obnovitelná energie, ale 

musíme spolupracovat, abychom se 

zbavili co největšího počtu starých 

kamen a byli odhodláni zlepšit 

spalování dřeva v kamnech.

Proto DRU investuje do:

4 pilířů potřebných pro dobré, 

čisté a udržitelné používání 

kamen na spalování dřeva:

1. SPOTŘEBIČ

Snažíme se, aby naše kamna byla co 

nejčistší pomocí nejnovějších technik. 

Například používáme inteligentní 

proudění vzduchu a infračervené záření 

pro optimální teplotu spalování. Rovněž 

průběžně testujeme filtry a katalyzátory. 

Dosud však naším závěrem bylo, že 

účinky na kamna, která již mají poměrně 

čisté emise, jsou velmi malé. Všechny 

naše spotřebiče nyní samozřejmě splňují 

požadavky na ekodesign 2022.

2. UŽIVATEL

Abychom zajistili, že nedostatek znalostí 

uživatele nebude překážet dobrému 

spalování, vyvíjíme v současné době pro 

všechna naše zařízení elektronickou 

regulaci vzduchu, která umí automaticky 

řídit ekologické spalování dřeva.

3. INSTALACE

Instalace je samozřejmě také nezbytná 

pro správné fungování systému. Neustále 

školíme naše zákazníky a povzbuzujeme 

je, aby instalovali správné systémy se 

správným konceptem. Bez správného 

návrhu budou emise mnohem horší!

4. PALIVO

Nakonec palivo do značné míry určuje, 

jak čisté bude spalování. Zejména druh 

dřeva (žádné palety a odpadní dřevo!) a 

vlhkost zde hraje velkou roli. Podle 

našeho názoru je také důležitá role 

našich prodejců. Měli bychom krby nejen 

prodávat a instalovat, ale také poskytnout 

spotřebiteli dobré školení, jak správně 

používat kamna!

Pokud budeme společně pracovat na 

maximálním zlepšení výše uvedených 4 

pilířů, předpokládáme dobrou 

budoucnost pro čistá kamna na dřevo.

V Evropě rostou komentáře k emisím ze spotřebičů na dřevo. Organizace pro 

ochranu životního prostředí i vlády vytvářejí stále kritičtější zprávy s cílem výrazně 

snížit prodej kamen na spalování dřeva.

HOŘENÍ DŘEVA    
V BUDOUCNOSTI
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INOVACEUMĚNÍ 
KRBU

VYBERTE SI RŮZNÝ TVAR PLAMENŮ

V loňském roce jsme uvedli náš projekt Virtuo na trh.

Nová revoluční technika umožňující také 3stranné pohledy v elektrických krbech. 

Navzdory velmi dobrému přijetí našimi prodejci jsme v poslední době narazili na řadu 

počátečních problémů. Nejdůležitější z nich byla viditelnost plamene, když je hodně světla, 

zejména zvenčí. Myslíme si, že jsme pro to našli dobré řešení a nové odrazové plochy 

budou co nejdříve zpřístupněny všem showroomům. Kromě zdokonalení této revoluční 

techniky pracujeme také na nových modelech, upravených tvarech plamenů (lze snadno 

stáhnout prostřednictvím aplikace) a novém dálkovém ovládání. Všechny tyto upgrady a 

doplňky můžete očekávat do konce tohoto roku.

JEDINEČNÁ INOVACE

Díky nové a pokročilé technologii 3D projekce lze Virtuo-Flame® upravit na různé druhy 

plamenů. Se speciální Wi-fi aplikací lze volbu ovládat pomocí smartphonu a je možné 

nahrát další tvary plamenů. Pro každou příležitost jiný tvar: pro ambientní, romantický 

večer nebo taneční noc s diskotékou! Tato technologie byla vyvinuta speciálně pro DRU a 

je jedinečná.

Komfort

PRASKÁNÍ

Oslnivý

Dynamický

Disco

DRU POKRAČUJE V INOVACÍCH

Pokud je společnost i po tolika letech schopna být 

lídrem na trhu, je schopnost inovovat jednoduše v 

jejích genech. To platí nejen pro naše výrobky, ale také 

pro naše zaměstnance a zařízení.

Nová recepce

Vezměte si například naše Inspirační centrum v Duiven-NL, 

kde při vstupu vítáme návštěvníky na naší nové recepci. 

Repasované kanceláře

Mysleli jsme také na naše zaměstnance. Pracoviště jsou 

přizpůsobena „dnešním pracovním standardům“ s 

nastavitelnými stoly pro lepší pracovní zkušenost.

Tímto způsobem vám náš tým zaměstnanců může sloužit 

ještě lépe!

VIRTUÁLNÍ SHOWROOM DRU

OTEVÍRACÍ HODINY 24/7

V rámci našeho závazku k inovacím neustále 

hledáme nové příležitosti. Příkladem toho je 

online návštěva našeho Inspiračního centra v 

Duiven v Nizozemsku. S novým softwarem se 

spotřebitel bude moci brzy pohybovat nebo 

navštívit interaktivně v naše Inspirační centrum, 

kde jsou vystaveny všechny výrobky.  Cílem je 

nadchnout a informovat spotřebitele co nejvíce 

o našich produktech a poté je poslat do 

showroomu prodejce se všemi nezbytnými 

základními informacemi. Díky této funkci 

mohou nyní naši zákazníci ze zahraničí navštívit 

naše inspirační centrum.
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Služba DRU byla aktualizována.

Kromě rozsáhlých informací o 

produktech, dílech, výkresech a 

brožurách byl webový obchod DRU 

rozšířen o mnoho praktických nástrojů. 

Super pohodlné a dostupné 24 hodin 7 

dní v týdnu!

Pro více informací navštivte naše 

webové stránky druservice.

OBNOVENÝ SERVISNÍ SYSTÉM
Abychom našim zákazníkům poskytli ještě lepší služby, 

investovala společnost DRU do nového systému správy 

služeb pro zpracování a správu požadavků na záruku v 

rámci DRU Verwarming. DRU Field Buddy se používá ve 

všech zemích, kde pracují naši vlastní servisní technici 

DRU. Prostřednictvím speciální aplikace je umožněn 

přístup k plánovaným návštěvám a jejich zpracování.

Postup je velmi jednoduchý:

- Zákazník odešle požadavek na službu prostřednictvím
aplikace My DRU
- Field Buddy určuje způsob zpracování
- Zpětná vazba prodejci do 1 pracovního dne
- Plánování servisní návštěvy servisního oddělení DRU

Field Buddy zajistil, že jsme v poskytování 

služeb udělali velký krok vpřed.

Mezi nejdůležitější výhody patří:

- Zákazníci jsou o vyřizování servisních návštěv
informováni ještě lépe a rychleji
- Servisní inženýři DRU mají vždy k dispozici všechny
informace, také o návštěvách provedených v
minulosti a již nepracují s papírovými zprávami
- Všechna zaznamenaná data se používají ke
zlepšení produktu

NOVINKY O 
PRODUKTU

Průběžně informujte o 

akcích a vývoji v rámci 

DRU.

NOVINKY
Vždy aktuální informace 

o nejnovějších zprávách

z DRU!

POMOC
Okamžitě k dispozici v našem internetovém 

obchodě:

My Flue Assist je aplikace, která vám 

pomůže rychle zkontrolovat, zda je povolen 

zamýšlený systém. Poskytuje také pokyny a 

doporučení týkající se přizpůsobení a 

konstrukce systému. Musíte pouze 

odpovědět na otázky, na které se vás zeptá 

My Flue Assist. Chcete to vyzkoušet?

Přejděte na My Flue Assist na našem webu 

druservice.

VIDEO ASISTENCE
Ve Video Assist,

najdete instruktážní videa pro každý krb, 

další pomoc s instalací na místě.

NEW

NEW

WWW.DRUSERVICE.COM
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AKTUALIZACE NOVÉ APLIKACE

Naše nová aplikace funguje také na stávajícím komunikačním 

modulu, který byl dodán a nainstalován. Stávající uživatelé 

obdrží automatické upozornění, po kterém lze stáhnout 

novou aplikaci, která nahradí aktuální aplikaci.

Která krby jsou vhodná pro BLUETOOTH?

Brzy zahájíme výrobu krbů, které jsou vybaveny touto novou 

technologií. To proběhne v příštích několika měsících, aby 

do konce roku 2021 mohly být všechny nové krby nahrazeny 

technologií Bluetooth. 

NOVÁ APLIKACE PRO BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ:

-  RF verze:
nadále funguje
prostřednictvím
komunikačního modulu

Komunikační modul 

bude brzy vyřazen

NOVÁ DRU aplikace

Snadné použití s nejnovější technologií. Komunikace mezi zařízením a 
dálkovým ovládáním nebyla nikdy jednodušší. Se standardními funkcemi na 
dálkovém ovládání je používání našich spotřebičů ještě snazší.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
BLUETOOT

BLUETOOTH

Bezdrátový provoz plynových krbů Eco Wave byl možný 

pomocí tabletu nebo smartphonu prostřednictvím 

bezplatné aplikace Eco Wave. Nicméně, pro navázání 

spojení mezi domácím routerem a krbem byl nezbytný 

komunikační modul. To se stane historií - výrazně 

zjednodušíme život vám i uživateli. Komunikační modul 

bude vyřazen a uvolní cestu nové technologii Bluetooth 

BLE (Bluetooth Light Energy). Za účelem realizace výše 

uvedeného jsme vyvinuli novou aplikaci vhodnou pro 

Bluetooth. Spolu s novou aplikací jsme vyvinuli také 

dálkové ovládání. Má moderní vzhled a je vybavena 

nejnovější elektronikou.

NOVÉ INTERIÉRY

V sortimentu krbů je výběr z různých 
typů interiérů. Interiér může vyhovovat
osobním vkusům a ladit s estetikou
místnosti. Nyní je ještě větší výběr,
přičemž různé plynové krby mají k

dispozici následující nové interiéry:

- RIB CAST - pro robustní a 
hrubý vzhled. Dostupné pro 
krby: Maestro 75, 100, 80/2, 
105/2, 80/3, 105/3

OPTIMÁLNÍ KOMBINACE 
TEPLOTY A KOMFORTU
S každým krbem, který navrhujeme, si představujeme roli, kterou v 

životě našich zákazníků hraje typ krbu. Optimální zážitek z tepla, 

atmosféry a pohodlí. Nové udržitelné plynové krby nabízejí inovace 

v oblasti úspor energie (energetický štítek A) nebo použití (bio) 

propanu.

DRU 
PLYNOVÉ 
KRBY

PROVOZ 
DRU S 

BLUETOOTH

-  BT verze:

technologie Bluetooth

(komunikační modul již není 

vyžadován)

- MATT GLASS -  plameny se 
odrážejí. krásně proti skleněné stěně 
či oknu. K dispozici u krbů:
Maestro 60 Tall, 60/2 Tall, 60/3 Tall, 

75 Tall, 75 Tall Tunnel
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Snadné uvolnění dveří

FUNKCE
• Přepínatelný systém 2. hořáku pro trvalý vysoký plamen při relativně
nízké úroveni výkonu
• Snadné otevírání dveří
• Volitelné lůžko hořáku Eco Glow LED
• Volitelné vestavěné rámy (tloušťka materiálu 6 mm) široké 30 mm
-60/3 Tall a 60/2 Tall: šířka 110 mm (instalační rozměr 70 mm)

- 60 Tall: šířka 110 nebo 140 mm (instalační rozměr resp. 70 mm
nebo 100 mm) Možnost přizpůsobení (tloušťka materiálu 4 mm).

• Dvojitý ionizační detektor (FID / Flame Ionisation Detector)
pro monitorování zapalování a šíření plamene hlavního
hořáku.
• Obnovený systém bezpečnostních dveří (snadné
odblokování)

OBNOVENÝ SYSTÉM SNADNÉHO UVOLNĚNÍ DVEŘÍ  

Snadné čištění a údržba
S tímto inovativním dveřním systémem můžte krb 

snadno a rychle otevřít a lze také demontovat celá 
dvířka.  Ideální pro rychlé čištění skel,  ale také pro 

každoroční údržbu technikem.

• Lze je otevřít přímo bez šroubů nebo síly
• Dvě nenápadně skrytá tlačítka
• Bezešvé sklo-na-sklo u 2 a 3-stranných
modelů

Rozšíření úspěšné série Maestro.
Díky širokému pohledu na oheň a možnosti hoření při 
nízkém výkonu je tento krb široce použitelný. Užijte si 
tento krb po celý rok s pomocí našich Eco Wave  a 
LED podsvícení hořáku.
Nové volitelné matné sklo interiéru. Čelní verze může 
být vybavena sklem Clear View (antireflexní).

ONLY 
60 TALL

Rozsah výkonu

Zemní plyn G20 1,9 - 7,2 kW  

Propa G31 1,1 - 7,3 kW

Účinnost

94,3%
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Maestro 60 Tall RCH

38C-2776/00

Naskenujte tento 
QR kód pro hořící 

oheň

Naskenujte tento 
QR kód  

Naskenujte tento 
QR kód  

MAESTRO 60/3 TALL Eco Wave 

MAESTRO 60 TALL Eco Wave MAESTRO 60/2 TALL Eco Wave 

 

 

200 

MAESTRO 60/3 TALL Eco Wave 

MAESTRO 60 TALL Eco Wave 

MAESTRO 60/2 TALL Eco Wave 

DRU MAESTRO 
60/3 TALL            
60/2 TALL
60 TALL   
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Robustní volně stojící kamna navržena a vhodná pro 
všechny situace. Oblé sklo poskytuje dokonalý 

výhled na oheň. Tato kamna jsou stále ve vývoji a 
plánujeme je uvést na trh v roce 2022. Kamna 
budou vhodná pro zemní plyn a propan.

CONVEXO Eco Wave 

DOSTUPNÉ 2022

DIK 
GEURTS 

KAMNA NA 
DŘEVO

ATMOSFÉRA, TEPLO A DESIGN
Dik Geurts nabízí širokou škálu designových, volně stojících kamen a krbových kamen. 

Šetrné k životnímu prostředí, jedinečné typy, které vynikají snadným používáním. Každý 

produkt „Dik Geurts“ poskytuje vysokou účinnost a co nejčistší spalování. Všechny modely 

splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu a certifikace, patří mezi absolutně nejlepší, pokud jde 

o spalovací technologii. Všechny typy společnosti Dik Geurts již splňují přísnější evropské

směrnice EcoDesign, které vstoupí v platnost v roce 2022.

DRU 
CONVEX O 
Eco Wave
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• Optimální pohled na oheň skrz

rohové bezrámové prosklení

• Boční okno s infračerveným sklem

pro optimální spalování a vynikající

účinnost

• Komínové připojení s pevnou

trubkou (kónický kroužek), pružná

trubka (Linerkit Pro) nebo kuželová

trubka (spojovací kus)

• Konvekční připojení volitelné

(konvekční sada, 2 konvekční trubky)

• Sada pro vnější vzduch (ø 80 mm):

- verze EA (externí vzduch),

sada externího vzduchu volitelná

- Verze RS (uzavřená místnost),

Včetně vnější vzduchové sady, Linerkit

Pro nebo kónický kroužek v ceně

Příslušenství:

- Montážní sada pro výměnu vzduchu

- Připojení vnějšího vzduchu

- Volitelný vestavěný rám 6S
(6stranný), šířka 60 mm, použitelná
šířka 50 mm

Naskenováním 
tohoto QR kódu 

získáte další 
informace.

INSTYLE CORNER SLIM 660/570

Vestavěný rám

Rozsah výkonu

5,0 - 10,0 kW

Účinnost

80,0%
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Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.
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Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.
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Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.
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Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.

Datum
Datemm

Eenheid
Units

Instye corner slim 660/570 L
15-04-21 www.geurts.nl

INSTYLE CORNER SLIM 660/570

DIK GEURTS 
INSTYLE 
CORNER SLIM 
660/570

ROHOVÝ KRB S POHLEDEM NA 
ULTIMÁTNÍ PLAMENY

Úplný pohled na oheň z vašeho obývacího pokoje. 
S rozšířením Instyle Corner Slim na vyšší
verze Dik Geurts nabízí řešení pro všechny stávající 
situace. Užijte si plného pohledu do ohně 
prostřednictvím jedinečného skla.

FUNKCE

Dřevo
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Naskenujte tento 
QR kód pro hořící 

oheňSOREN 5

FUNKCE

Ideální pro instalaci do stávajícího krbu
• Stylová klika na dveře

• Komínové připojení:
- Nahoře a vzadu
- Pouze 10 cm od středu

• Sada pro vnější vzduch (ø 80 mm):
- Verze EA (vnější vzduch), volitelná sada pro 
připojení vnějšího vzduchu
- Verze RS (uzavřená v místnosti), vč. sady pro 
vnější vzduch,

• Příslušenství:
- Tepelný štít pro umístění blíže ke zdi
- Připojení externího vzduchu
- Sada venkovního vzduchu na stěnu
- Adaptér ø 125-130 mm, 120 nebo 1000 mm

Rozsah výkonu

4,0 - 7,0 kW

Účinnost 

82,0%
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Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.
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Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.
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Type

Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.

Datum
Datemm

Eenheid
Units

Soren 5
03-05-21 www.geurts.nl

DIK GEURTS 
SOREN 5

KOMPAKTNÍ 

Robustní vzhled s ostrými liniemi a spoustou pohledů 

na oheň. Snadná instalace v existující situaci. Litinové 
dveře a klasické nohy dodávají kamenům robustní 
vzhled.

Dřevo
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HNED TEĎ VÍCE
MOŽNOSTI INSTALACE
Odin čelní a Odin tunel lze umístit na 

zeď, strop nebo na plošinu. Nyní 
existuje nově vyvinutá základna 
„Base“, robustní základna, ve které lze 
skrýt možné 
připojení venkovního vzduchu. Vzadu 
je odnímatelný poklop, který 

zpřístupňuje připojení venkovního 
vzduchu.

Nejdůležitější výhody těchto 
nových krbů Dik Geurts jsou:

- Velký pohled na oheň, úzké
rámečky všude kolem zaručují
plný výhled na oheň
- Kompaktní a méně vysoké
ventilátory jsou umístěny vzadu
místo pod krbem
- Automatické přepínání
ventilátorů

Automatické ovládání                                    

Ventilátory jsou ovládány pomocí adaptéru a 
podle potřeby lze zvolit jednu ze 4 rychlostí. 
Zapínání a vypínání ventilátorů je plně 
automatické a je přesně určeno teplotou hoření. 
Není určeno pro hoření bez aktivního přívodu el. 
energie nebo záložního zdroje.

Naskenujte tento 
QR kód pro hořící 

oheň
ODIN FRONT Base 

INSTYLE 700V Next

NOVINKA 
ZÁKLADNA

NOVÉ KRBY 
S VLOŽENÝM 
VENTILÁTOREM

Ventilátorový krb se vzhledem běžného krbu

Nový Instyle 600V-700V-800V se v 
současné době vyvíjí kvůli rostoucí 
poptávce po krbech s vestavěným 
ventilátorem. Ventilátor zajišťuje 
rychlejší vytápění místnosti a lepší 
distribuci teplého vzduchu. Po 
zapnutí je z přední části krbu nebo 
z konvekčních otvorů cítit příjemný 
teplý vzduch.

NOVÉ
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IVAR 10 H2O, STORE

• Optimální rovnováha s

oboustrannou kapacitou

• Vysoká účinnost v kombinaci s

vyrovnávací nádrží

• Infračervené sklo pro optimální

spalování a vynikající účinnost

• Odnímatelná „studená“ rukojeť

• Připojení externího vzduchu (ø 80)

-verze EA (vnější vzduch),

sada externího vzduchu volitelná

- Verze RS (uzavřená místnost), včetně

vnější vzduchové sady, Linerkit Pro

nebo kónického kroužku

Příslušenství:
- Připojení vnějšího vzduchu
- Sada venkovního vzduchu na stěnu
- Instalační sady

IR GLAS

Různá kamna na dřevo Dik Geurts jsou vybavena infračerveným sklem.

Toto sklo odrážející teplo zajišťuje během spalování optimální teplotu spalování, 

což má za následek extra čisté emise. Sklo navíc zůstane po dobu topení déle 

čisté. Výhoda pro uživatele, ale určitě i pro životní prostředí.

Rozsah výkonu

Vzduch 4,7 kW

Voda 5,5 kW

Účinnost

Ivar 10 H2O, Store 

81,5%

+

Využívá se veškeré teplo

Naskenujte tento 
QR kód pro hořící 

oheň

IVAR 10 H2O, STORE
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Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.
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Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.
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Kachel
Type

Wijzigingen voorbehouden.
Subject to changes.

Gebruik uitsluitend na schriftelijke toestemming Dik Geurts Haardkachels.
Usage only after written consent of Dik Geurts Haardkachels.

Datum
Datemm

Eenheid
Units

Ivar 10 H20, Store
21-12-20 www.geurts.nl

DIK GEURTS 
IVAR 10 
H2O STORE

CHYTRÁ CENTRÁLNÍ KAMNA NA DŘEVO

Optimální distribuce tepla pro stávající i nové domy. Ivar 10 H2O Store vypadají 
jako kamna na dřevo a poskytují optimální komfort díky efektivnímu využití 

zbytkového tepla. Užívejte si kamna po celý den.

FUNKCE



TECHNICKÁ DATA
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DRU

GAS FIRES

MAESTRO 60 

TALL  Eco Wave
MAESTRO 60/2 

TALL Eco Wave
MAESTRO 60/3 

TALL  Eco Wave

Výkon zemní plyn G20 (kW)  1,9-7,2 1,9-7,2 1,9-7,2

Výkon plynu G25.3 (pouze NL) (kW) 1,6-6,8 1,6-6,8 1,6-6,8

Výkon propan G31 (kW) 1,1-7,3 1,1-7,3 1,1-7,3

Účinnost G20 (%) 94,3 94,3 94,3

Třída energetické účinnosti G20 A A A

Kouřovod (mm) 200/130 200/130 200/130

Vestavná hloubka (mm) 472 495 495

Komín koncentrický koncentrický koncentrický

Rozměr skla š x v (mm) 600x800 585x750 600x750

Interiér, stěny black, ceraglass, matt glass black, ceraglass, matt glass black, ceraglass, matt glass

Kouřové lůžko hnědá keramická polena hnědá keramická polena hnědá keramická polena

Typ hořáku Dynamic Flame Burner® Dynamic Flame Burner® Dynamic Flame Burner®

Dálkové ovládání RCH RCH RCH

Ovládání pomocí aplikace (Eco Wave) + + +

CV Glass (antireflexní sklo) + - -

Snadné otevření dveří + + +

PowerVent® systém možný + + +

DIK GEURTS 

KAMNA / KRBY NA DŘEVO
INSTYLE 

CORNER SLIM 

SOREN 5 ODIN FRONT,

Base

ODIN TUNNEL, 

Base

IVAR 10 H2O, 

Store

Výkon (kW) 5,0-10,0 4,0-7,0 4,0-8,0 6,0-10,0 8,0-12,0

Účinnost (%) 80,0 82,0 75,2 75,0 81,5

Třída energetické účinnosti A+ A+ A A A+ 

Model rohové čelní čelní průhledové čelní

Typ dveří otočné dveře otočné dveře otočné dveře otočné dveře otočné dveře

Komín (mm) 180 125/130 150 150 150

Kouřovod, poloha horní horní / zadní horní horní horní

Vestavná hloubka (mm) 500 350 380 400 468

Připojení vnějšího vzduchu EA/RS* EA/RS* EA* EA* EA/RS*

Pozice externího vzduchu vzadu / základna zadní základna základna vzadu / základna

Maximální délka polen (cm)      50 35 33 33 50

Barvy tmavý antracit tmavý antracit tmavý antracit tmavý antracit tmavý antracit

* EA, připojení externího vzduchu, příslušenství

RS, připojení externího vzduchu, v ceně (uzavřená místnost)

Dynamic Flame 
Burner® 

Velmi realistický a 

přirozený oheň

Eco Wave   

Úplná kontrola nad ohněm

App Control

Ovládání přes 

smartphone 

Domotica Home 
Automation

Možnost připojení k 

domácímu systému  

VBS  

Různé druhy plynů 

Clear View glas

Antireflexní sklo

oheň.

PowerVent®  

Odtahový ventilátor spalin

Direct flue  

Lze odkouřit kolenem 

přímo ze spotřebiče

Frames

Volitelné rámečky 

LED podsvícení hořáku

Eco Glow  

Snadné otevírání dveří

Easy release door     
system
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www.drufire.com

DRU Verwarming B.V.

P.O. Box 1021  |  6920 BA  Duiven

Ratio 8  |  6921 RW  Duiven   

The Netherlands

T. +31 (0)26 - 319 5 319

F. +31 (0)26 - 319 5 348

www.dru.nl

Výhradní dovozce a distributor 

HETVOOR DISTRIBUTION s.r.o. 

Okružní 781, 250 81 

Nehvizdy-Paha východ

T.+420 723 650 004

T.+420 725 931 340

www.hetvoorservice.cz

DRU Belgium  

Kontichsesteenweg 69/1

2630 Aartselaar

Belgium

T. +32 (0)3 - 450 7000

F. +32 (0)3 - 450 7009

www.drufire.be

BY APPOINTMENT OF  
THE COURT OF THE NETHERLANDS

DRU: Member of the Spartherm-Group
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Subject to changes. The colours in this brochure may vary from the actual products. Nothing in this publication may be used without prior written consent from DRU Verwarming B.V.

SOCIAL MEDIA: For more inspiration and information, visit one of our social media channels or scan the QR code: 

Člen skupiny HETVOOR GROUP

https://www.youtube.com/user/druduiven
https://twitter.com/Drufires
https://www.facebook.com/Drufiresnl
https://nl.pinterest.com/drufireplaces/_created/
https://www.instagram.com/dru_fires/
https://vimeo.com/druverwarming



