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Dobré dôvody 
prečo kúriť drevom

1. POHODA
Pohľad na blčiace plamene, zvuk praska-

júceho dreva a príjemne sálajúce teplo 

- dokážete si predstaviť ešte väčšiu po-

hodu?

My nie - takú dokáže vyčariť iba drevo.

2. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Využívaním obnoviteľných zdrojov na 

vykurovanie pomáhame chrániť prírodu. 

Na rozdiel od fosílnych palív spaľovaním 

dreva nezaťažujeme životné prostredie. 

Preto myslime ekologicky.

3. CENA
Náklady na energiu sa neustále menia, 

preto sme nútení hľadať iné zdroje. Jed-

nou z možností je pevné palivo. Práve dre-

vo predstavuje najekonomickejší spôsob 

vykurovania.

3 



Sporáky
Hľadáte vykurovacie 
teleso, ktoré vás nielen 
príjemne zohreje, 
ale zvládne aj navariť 
či upieť?

Krbové vložky
Vychutnajte si čaro 
živého ohňa vo vašej 
obývačke!

Sporáky 
a kachle 
s výmenníkom
Potrebujete napojiť 
kachle alebo sporák 
na radiátory?

Paráky 
a kotliny
Smaltované, plechové 
či nerezové?

Kachle
Vyčaria teplo domova 
a väčšina z nich aj 
pohodu či romantiku 
pri pohľade na oheň. 

Krbové náradie 
a noše na drevo
Praktické aj ozdobné, 
moderné aj klasické.

Ohrievače vody 
Kotol na pevné 
palivo
Zabezpečia dostatok 
teplej vody pre celú 
rodinu.

Príslušenstvo
Vysávače, podpaľovače, 
kartáče i kutáče.

Peletkové 
kachle a kotle
Moderné riešenie 
vykurovania s auto-
matickou prevádzkou.

Dymovina
Všetko potrebné 
pre napojenie sporáka 
či kachlí do komína.
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Niektoré tovary môžu byť dostupné na objednávku. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter. Za tlačové chyby predajca nezodpovedá.
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Krbové kachle ZARAGOZA
Moderné kruhové kachle sú ideálne 

na umiestnenie do rohov malých 
miestností.

Krbové kachle 
ANDORA EXCLUSIVE

Stĺpové prevedenie na otočnej nohe 
s možnosťou osadenia akumulačných 

platní.

Krbové kachle ANDORA 
Efektné oblé sklo a príjemný dizajn - to sú 

neodolateľné prvky stĺpových kachlí. 

sivé
sivé/

mastenec čierne

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 100x51x46 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 85 kg

Účinnosť 79 %

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 120x54x54 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 95 kg

Účinnosť 79 %

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 110x51x45 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 95 kg

Účinnosť 79 %200003 2000155 20001166
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Krbové 
kachle 
ALVESTA
Moderné 
kachle s 
obkladom 
s pieskovca

hnedá 
pieskovec

sivý
mastenec

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 112x57x39 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 137 kg

Účinnosť 82 %

2000166

20007010
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Krbové kachle 
BORGHOLM KERAMIK

Štýlové kachle s keramickým obkladom, 
na ktoré je radosť pozerať.

Krbové kachle 
BORGHOLM KERAMIK TOP

Krásny keramický obklad sa bude skvele 
vynímať vo vašej obývačke.

Krbové kachle 
LANDSHUT TOP

Oblúkový podstavec robí z kachlí originálny 
interiérový doplnok. 

zelená 
oliva

zelená 
oliva

hnedé kapučíno

kapučíno

gaštan

kapučíno hnedé

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 97x73x37 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 115 kg

Účinnosť 79 %

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 97x73x37 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný, zadný

Hmotnosť 115 kg

Účinnosť 79 %

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 104x78x37 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 120 kg

Účinnosť 79 %

2000704 2000716 20003010

2000703 20007152000714

2000708 2000719

2000706 2000718
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Krbové kachle 
FALUN KERAMIK

Čistý štýl kachlí osviežuje farebný akcent 
keramického obkladu.

gaštan

terakota

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 104x62x39 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 127 kg

Účinnosť 82 %

2000556

2000555

2000172

Krbové kachle VESTA
Kachle so smaltovanými bokmi a veľkým 

ohniskom.

červené

Výkon 9 kW

Rozmery (vxšxh) 89x46x48 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 82 kg

Účinnosť 85 %

203441

203442
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kód: 4901000

Jednoduché a opakované použitie
Plná recyklovateľnosť
Znižuje emisie CO2

Znižuje zanášanie komína
Životnosť až 500 hodín
Zvyšuje účinnosť horenia
Šetrí palivo, čas a peniaze

VÝHODYREVOLÚCIA 
VO VYKUROVANÍ

úspora dreva až

33% čarovná  
mriežka

rošt

Čarovná mriežka znižuje spotrebu dreva 
v sporákoch, kachliach i krboch a tým šetrí 
náš čas a najmä peniaze. Ako je to možné?
Mriežka je vyrobená zo špeciálnych materiálov využívaných 

v raketovom priemysle. Vlákna mriežky vytvárajú vysoko priepustnú 

sieť, ktorá umožňuje lepší a rovnomernejší prístup vzduchu a tým 

zabezpečuje účinnejšie horenie. Súčasne cez mriežku neprepadáva 

rozpadnuté drevo, takže všetko dokonale prehorí a do popolníka 

padá iba „prach“. www.carovnamriezka.sk

viac info na:
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Krbové kachle 
OLYMP PLUS

Kachle sú charakteristické ozdobným 
strieborným madlom. Oceníte určite aj 

liatinové ohnisko (27x33 cm) a praktickú 
varnú platňu. 

červené

čierne

Výkon 12 kW

Rozmery (vxšxh) 85x48x60 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 110 kg

Účinnosť 80 %

203447

203446

203448

Krbové kachle 
CREMONA TOP

Strohé tvary ako stvorené do moderného 
interiéru.

čierne

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 105x51x40 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 100 kg

Účinnosť 82 % 2000497

2000498

Krbové kachle  
TRONDHEIM

Výkonné kachle, v ktorých vďaka 
priestrannému ohnisku bezpečne spálite 

aj veľké polená.

sivé

Výkon 9 kW

Rozmery (vxšxh) 101x61x49 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný, zadný

Hmotnosť 120 kg

Účinnosť 79 % 2000666
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Krbové kachle ŽAR
Jednoduché a vzhľadovo príjemné kachle. 

Otvor ohniska má rozmery 24x20 cm.

červené

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 93x48x46 cm

Dymovod 118 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 60 kg

Účinnosť 65 % 203851

203850

Krbové kachle 
AMBASADOR LM

Bočné steny so schopnosťou akumulovať 
teplo a hrubý oceľový plášť - to je značka 

kvality a spoľahlivosti.

červené

Výkon 10 kW

Rozmery (vxšxh) 104x49x46 cm

Dymovod 118 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 82 kg

Účinnosť 69 %

203857

203858

Krbové kachle KONZUL
Liatinové dvierka a šamotový obklad 

dopĺňa veľký odkladací priestor na drevo.

červené

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 93x49x46 cm

Dymovod 118 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 75 kg

Účinnosť 56 %

203882

203881
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Doprajte si takúto pohodičku
Kachle a sporáky s preskleným ohniskom vám ju vytvoria na počkanie.
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Krbové kachle MBS HIT
Kachle so smaltovaným plechom sú možno 

nenápadné svojím vzhľadom, 
ale prekvapujúco výkonné.

krémové

čierne

červené

Výkon 11-13 kW

Rozmery (vxšxh) 88,5x55x44 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 71 kg

Účinnosť 82 %

203419

203420

203418203855

Krbové kachle 
EKONOMIK LUX

Kachle vás oslovia liatinovou varnou 
platňou pre príležitostnú prípravu a ohrev 

jedla. 

červené

sivé /
antracit

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 90x40x46 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 47 kg

Účinnosť 63 %

203853

203854

Krbové kachle LARA
Vďaka elegantnému vzhľadu sú kachle 

príjemným spoločníkom.

bordové

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 90x46x44  cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 105 kg

Účinnosť 75,3 %

203723
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Krbové kachle BASEL II
Vyrobené z oceľového plechu, zvnútra 

vyplnené šamotovými tehlami a vybavené 
liatinovým roštom.

čierne

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 88x42x35 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 59 kg

Účinnosť 79 % 2000193

Krbové kachle 
FLENSBURG

Kachle do menších priestorov. 
S preskleným ohniskom.

Krbové kachle MILANO II b
Kachle s liatinovými dvierkami 

a šamotovým ohniskom vám doprajú 
príjemný pohľad na plamene.

čierne

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 93x28x54 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 102 kg

Účinnosť 75 %

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 89x38x36 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 70 kg

Účinnosť 79 %2000173 2000219

2000131
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Krbové kachle DORMO
Exkluzívne kachle, ktoré sa stanú skvelým 
doplnkom každého moderného interiéru. 

Vďaka bočným dvierkam pohodlne 
priložíte aj 70 cm dlhé poleno.

Výkon 11 kW

Rozmery (vxšxh) 80x75x40 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 110/123 kg

Účinnosť 79,44 %

203737
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Krbové kachle 
VERONA b TOP

Šamotové ohnisko a liatinové dvierka - to 
všetko v smaltovanom plášti univerzálnej 

béžovej farby.

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 89x38x36 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 66 kg

Účinnosť 75 %
2000146

2000150

Krbové kachle BOZEN b
Smaltovaná klasika s priezorom, ktorú 

využijete na vykúrenie jednej miestnosti, 
prípadne aj priľahlých.

zelené

čierne

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 90x33x35 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 69 kg

Účinnosť 78 %

2000182

2000178

2000122

2000128

Krbové kachle VULKAN S
Minimalistický dizajn a presklené dvierka 
ohniska spravia z vykurovania menších, 

útulných izieb zážitok. 

Výkon 4 kW

Rozmery (vxšxh) 88,5x34x36 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 75/80 kg

Účinnosť 84%

slonová 

kosť

203740

červené

203739
čierne

Novinka
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Krbové kachle WIKANTICA
Moderné kachle s trojstranným presklením 

sa stanú dominantou vášho interiéru.

Krbové kachle HAPPY
Smaltovaný plech v 3 farebných 

prevedeniach robí z kachlí univerzálneho 
kandidáta.

červené

čierne

vínovo

červené

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 10,2x55x39 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 95 kg

Účinnosť 82 %

Výkon 6 kW

Rozmery (vxšxh) 72x40x40 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 51 kg

Účinnosť 82 %

203482

203483

2034812000617

2000618

Kachle FILEX H b
Klasika s liatinovými presklenými dvierkami 

neodopiera upokojujúci pohľad na oheň.

čierne

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 68x44x35 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 75 kg

Účinnosť 79 % 2000200
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Kachle FIKOTERM 
KERPEN II U4P

Tradičný slovenský výrobok s otočným 
roštom, ktorý si pamätajú aj vaši starí 

rodičia pod názvom "peterky".

čierne

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 89x29x32 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 58 kg

Účinnosť 78 % 2000125

Kachle EKONOMIK
Za nenápadným dizajnom sa skrývajú 

kvalitné liatinové dvierka a varná platňa.

červené

čierne

Výkon 6,5 kW

Rozmery (vxšxh) 90x46x33 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 39 kg

Účinnosť 74 %

203884

203885

Kachle MARBURG b
Odolné kachle, ktoré si poradia s drevom, 

briketami aj hnedým uhlím.

čierne

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 91x44x27 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 98 kg

Účinnosť 77 % 20007027
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Kachle COMMO 15
Kachle na peletky s výmenníkom vám 

poskytnú vysoký komfort vďaka vstavanej 
elektronike. 

Kachle COMMO 21
Výkonnejšia verzia modelu, ktorá 
vďaka veľkému sklu na dvierkach 

prinesie dodatočné teplo do vášho 
domova.

Výkon 15 kW

Výkon do vody 13 kW

Rozmery (vxšxh) 101x52x57 cm

Dymovod 80 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 181 kg

Účinnosť 92,10 %

Objem výmenníka 32 l

Objem zásobníka 25 kg

Min/Max spotreba 
peletiek

1,2 - 3,5 kg/h

Výkon 21 kW

Výkon do vody 18 kW

Rozmery (vxšxh) 122,5x57,4x62 cm

Dymovod 80 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 196 kg

Účinnosť 86,10 %

Objem výmenníka 32 l

Objem zásobníka 45 kg

Min/Max spotreba 
peletiek

1,7 - 5,05 kg/h203734

203733

Moderné vykurovanie?
Predsa peletami!
Aj KiNEKUS kráča s dobou a tak sme pre Vás rozšírili 
sortiment produktov na pelety. Predstavujú obzvlášť 
komfortný a moderný spôsob vykurovania, ktorý sa teší 
čoraz väčšej obľube. Veď výhody týchto výrobkov sú 
nepopierateľné.

NAJVÄČŠIE PREDNOSTI PELIET

1. vysoká výhrevnosť

2. nízky obsah vody

3. pomalšie spaľovanie = minimálne množstvo popola

4. jednoduché použitie 

5. nenáročnosť na skladovanie

6. šetrnosť k životnému prostrediu

AKO SA PELETY VYRÁBAJÚ? 

Drevné pelety sú čisté a prírodné palivo, klasifikované 
ako obnoviteľný zdroj energie, a preto veľmi šetrné 
k životnému prostrediu. Sú vyrobené drvením a zhus-

tením odpadového dreva, ako sú piliny 
a zvyšky z lesného hospodárstva. 

Majú valcovitý tvar a  ne-
obsahujú žiadne che-

mické prísady, teda 
sú úplne neškodné 

pre ľudské zdravie 
a životné pro-

stredie. 

s vým
enníkom

s vým
enníkom
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Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 95,5x50x49 cm

Dymovod 80 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 110 kg

Účinnosť 84,60 %

Objem zásobníka 23 kg

Min/Max spotreba 
peletiek

0,82 - 2,03 kg/h 

Výkon 23 kW

Výkon do vody 23 kW

Rozmery (vxšxh) 122,2x59x64,2 cm

Dymovod 80 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 230 kg

Účinnosť 90,20 %

Objem výmenníka 35,5 l

Objem zásobníka 45 kg

Min/Max spotreba 
peletiek

1,48 - 5,5 kg/h

Výkon 28 KW

Výkon do vody 7-28 kW

Rozmery (vxšxh) 140x97,9x76,1 cm

Dymovod 80 mm

Vývod dymovodu bočný

Hmotnosť 310 kg

Účinnosť 92,90 %

Objem výmenníka 74 l

Objem zásobníka 200 kg

Min/Max spotreba 
peletiek

1,75 - 6,64 kg/h

Kachle LUCA
Moderné a pohodlné riešenie vášho 

vykurovania - kachle s programovanou  
prevádzkou.

Kotol COMMO COMPACT
Spoľahlivý kotol s výbornou účinnosťou 

a pohodlnou obsluhou.

Kotol GRANDE
Kotol na peletky, ktorí vás ohromí veľkým 

dodatočným zásobníkom - na jedno 
naplnenie až 114 hodín prevádzky!

203731
203735 203736

s vým
enníkom

s vým
enníkom
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Sporák ALFA TERM 20 Sporák ALFA TERM 27

Sporáky ALFA TERM 20/27
Osvedčené modely, ktoré ponúkajú možnosť napojenia na radiátory. Súčasťou ich výbavy je termostat, manometer, 

praktický poklop a nastaviteľný rošt ohniska (leto/zima).

ľavý - 203710 pravý - 203709 ľavý - 203728 pravý -203727

Celkový výkon 23 kW

Výkon do vody 14 kW

Objem výmenníka 14 l

Rozmery (vxšxh) 90x85x60 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu bočný, vrchný

Hmotnosť 170 kg

Účinnosť 74%

Celkový výkon 27 kW

Výkon do vody 20 kW

Objem výmenníka 25 l

Rozmery (vxšxh) 90x85x60 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu bočný, vrchný

Hmotnosť 195 kg

Účinnosť 76,9 %

možnosť objednania 
v ďalších farebných 

prevedeniach

možnosť objednania 
v ďalších farebných 

prevedeniach

Sporáky ALFA TERM 20 a ALFA 
TERM 27 majú rovnaký dizajn. 
Líšia sa len v parametroch.

s vým
enníkom

s vým
enníkom
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Sporák THERMO MAGNUM
Prémiová kvalita, príjemný vzhľad a praktický výmenník 

sú len niektoré z predností tohto sporáku.

bordový

krémový

ľavý - 203468 pravý - 203467

ľavý - 203470 pravý - 203469

Celkový výkon 15 kW

Výkon do vody 9 kW

Objem výmenníka 11 l

Rozmery (vxšxh) 85x107x60 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný, zadný

Hmotnosť 220 kg

Účinnosť 87%

s vým
enníkom

Sporák ALFA 70E FAVORIT
Ekonomická verzia väčšieho sporáka s výmenníkom ALFA TERM 20.

ľavý - 203726 pravý - 203725

Celkový výkon 13 kW

Výkon do vody 5 kW

Objem výmenníka 5,5 l

Rozmery (vxšxh) 85x70x60 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný, zadný, bočný

Hmotnosť 132 kg

Účinnosť 69 %

s vým
enníkom
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Sporák THERMO AS LUX
Zaujímavá kombinácia smaltu a nerezu 

vytvára elegantný, a zároveň 
minimalistický dizajn sporáku. 

ľavý - 203496 pravý - 203495

Celkový výkon 21 kW

Výkon do vody 10 kW

Objem výmenníka 18 l

Rozmery (vxšxh) 84,5 x 90 x 65,4 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu horný

Hmotnosť 185 kg

Účinnosť 73 %

s vým
enníkom

aj v prevedení bez výmenníka na str.30
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Kachle THERMO VESTA
Okrem výmenníka disponujú veľkým ohniskom a praktickým 

úložným priestorom. 

Krbové kachle AMBASADOR E
Štedrý objem výmenníka a hrubý oceľový plášť 

sú nespornými prednosťami kachlí s keramickým 
obkladom.

červené

203471
203856

Celkový výkon 8 kW

Výkon do vody 6,5 kW

Objem výmenníka 4 l

Rozmery (vxšxh) 89x46x44 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 90 kg

Účinnosť 82 %

Celkový výkon 22 kW

Výkon do vody 17 kW

Objem výmenníka 22 l

Rozmery (vxšxh) 105x49x46 cm

Dymovod 118 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 98 kg

Účinnosť 82%

s vým
enníkom

s vým
enníkom
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Sporák MAGNUM
S týmto elegantným sporákom s liatinovým ohniskom sa 
môžete tešiť z výhľadu na horiace drevo. Okrem varenia 
zvládne aj piecť vďaka smaltovanej rúre s teplomerom.

Výkon 12 kW

Rozmery (vxšxh) 86x107x66 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný, zadný

Hmotnosť 164 kg

Účinnosť 89 %

červený

krémový

čierny

ľavý - 203058 pravý - 203057

ľavý - 203438 pravý - 203437

ľavý - 203434 pravý - 203433

MERCEDES medzi sporákmi

Sporák Ekonom EXCELENT 
Je osvedčenou voľbou slovenskej výroby. Šamotové ohnisko 

so sklenenými dvierkami Vám neodoprie pohľad na žiaru ohňa. 
Smaltovaná rúra s teplomerom je vybavená plytkým a hlbokým 

plechom na pečenie. S oceľovou platňou.

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 85x85x60 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný, vrchný

Hmotnosť 138 kg

Účinnosť 75%

čierny

ľavý - 2000060 pravý - 2000080
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Sporák EKONOM 85
Smaltovaný sporák slovenskej výroby s bohatým vybavením 
rúry - teplomer, hlboký aj plytký plech na pečenie a nechýba 

ani rošt.

Sporák EKONOM 75
Spoľahlivý slovenský výrobok vás očarí dlhou životnosťou 

a bohato vybavenou rúrou na pečenie (rošt, hlboký a plytký 
plech, teplomer).

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 85x85x60 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu
vrchný, zadný, 
bočný

Hmotnosť 126 kg

Účinnosť 79%

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 85x75x60 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu
vrchný, zadný, 
bočný

Hmotnosť 126 kg

Účinnosť 79%

hnedý

krémový

ľavý - 2000075 pravý - 2000074

ľavý - 2000077 pravý - 2000076

ľavý - 2000079 pravý - 2000078
ľavý - 2000058 pravý - 2000057
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Sporák TREND
Na platni uvarí, na plechu upečie, aj výhľad na ohnisko 

poskytne. Šikovný sporák je navyše vybavený aj praktickým 
poklopom. Určite sa Vám zíde aj plech na pečenie, 

ktorý je súčasťou sporáku.

Sporák DOMINANT
Ak sa vám zdá presklené šamotové ohniska, smaltovaný 

poklop, elegantné madlá a hlboký plech na pečenie 
v príslušenstve málo, presvedčí vás jeho kvalita!

Výkon 7,5 kW 

Rozmery (vxšxh) 86x89x57 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu bočný

Hmotnosť 96 kg

Účinnosť 77%

Výkon 6  kW

Rozmery (vxšxh) 85x70x60 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu
vrchný,  zadný, 
bočný

Hmotnosť 126,5 kg

Účinnosť 76%

cappuccino

ľavý - 203486 pravý - 203485

ľavý - 203712 pravý - 203711

ľavý - 203743 pravý - 203742
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Sporák ELEGANT NEW line
Smaltovaný model v 3 farbách je vhodný na vytvorenie tej 

správnej atmosféry vašej chatky či víkendovej chalupy.

Sporák ELEGANT 3
Šikovný smaltovaný sporák, ktorý sa vďaka svojím skromnejším 

rozmerom zmestí aj do záhradnej chatky. 

Výkon 9,5 kW

Rozmery (vxšxh) 71x82x59 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu bočný, zadný

Hmotnosť 74 kg

Účinnosť 83 %

Výkon 6,5 kW

Rozmery (vxšxh) 71x72x52 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu bočný

Hmotnosť 71 kg

Účinnosť 81 %

krémový

hnedý

ľavý - 203460 pravý - 203459

ľavý - 203492 pravý - 203491

ľavý - 203494 pravý - 203493 ľavý - 203452 pravý - 203451
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Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 85x92x57 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný, bočný

Hmotnosť 105 kg

Účinnosť 74%

hnedý

antracit

ľavý - 203702 pravý - 203701

ľavý - 203746 pravý - 203745

Najpredávanejší model

VYLEPŠENÝ MODEL 
SO SMALTOVANÝM 

VNÚTROM RÚRY 
NA PEČENIE

Sporák DE LUX R46
Zákazníkmi najobľúbenejší sporák 

je nestarnúcou klasikou 
v našom sortimente. 
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Sporák ROYAL
Moderný vzhľad sporáku dotvárajú hliníkové bočné lišty. 

Smaltovaná rúra je vybavená teplomerom aj plechom 
na pečenie. Už si stačí iba vybrať farbu.

Výkon 8 kW 

Rozmery (vxšxh) 85x72x65 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu
vrchný, zadný, 
bočný

Hmotnosť 115 kg

Účinnosť 73 %

červený

krémový

hnedý

ľavý - 203422 pravý - 203421

ľavý - 203424 pravý - 203423

ľavý - 203426 pravý - 203425

ľavý - 203428 pravý - 203427

Sporák DE LUX R46
Praktický smaltovaný poklop, kovové madlá, na ktorých 

poľahky vysušíte utierku - aj tieto detaily z neho robia stálicu 
medzi sporákmi. Smaltované vnútro rúry na pečenie.

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 85x92x57 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný, bočný

Hmotnosť 105 kg

Účinnosť 74% ľavý - 203704 pravý - 203703
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Sporák AS LUX
Vďaka kombinácii smaltovaných bokov a prednej nerezovej 
časti sa tento sporák stáva neprehliadnuteľným funkčným 

doplnkom každej modernej domácnosti.

Sporák AS
Čisté línie sporáku so smaltovaným plášťom sa skvele hodia 

do moderných domácností. Navyše sa vám naskytne 
upokojujúci pohľad na blkotajúce plamene. 

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 84,3x90x60 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu horný

Hmotnosť 155 kg

Účinnosť 78,2 %

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 84,5x90x65,4 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu horný

Hmotnosť 155 kg

Účinnosť 78 %

nerezovo-červenýčierno-béžový

ľavý - 203490 pravý -203489ľavý - 203488 pravý - 203487

možnosť objednať od výrobcu v prevedení s výmenníkom aj v prevedení s výmenníkom na str. 22
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Sporák ALFA 90HT
Skvelý pomocník, na ktorom rýchlo navaríte chutný obed, 
v rúre upečiete koláč a večer si už len vychutnávate jeho 

teplo.

Výkon 6 kW

Rozmery (vxšxh) 90x85x60 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu
zadný, bočný, 
horný

Hmotnosť 149 kg

Účinnosť 76 % ľavý - 203708 pravý - 203707

Výkon 6 kW

Rozmery (vxšxh) 80x70x60 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu
vrchný, 
zadný, bočný

Hmotnosť 124/142 kg

Účinnosť 73%

Sporák ALFA FAVORIT 70
Pripravovanie jedla tradičným spôsobom bude potešením - aj 
vďaka presklenej rúre s teplomerom nestarnúceho klasického 

vzhľadu. 

ľavý - 203762 pravý - 203761

hnedý

ľavý - 203764 pravý - 203763

Novinka
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Kotol na pevné palivo s výmenníkom 
skrýva pod poklopom praktickú varnú 

platňu.

čierny

Celkový výkon 20 kW

Výkon do vody 14 kW

Rozmery (vxšxh) 85x36x61 cm

Objem výmenníka 16 l

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu bočný, zadný

Hmotnosť 140 kg

Účinnosť 72 %

203717

203738

dostupné na objednávku
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Ohrievač vody 
BRUTAR - UNIKOT

Smaltovaný ohrievač vám zabezpečí teplú 
vodu - stačí mu dodať pevné palivo.

Ohrievač vody LK 100
Sprcha a vodovodná batéria sú bonusom 

k smaltovanému ohrievaču na pevné 
palivo.

hnedý

Výkon 5,5 kW

Rozmery (vxšxh) 106x56x56 cm

Dymovod 120 mm

Objem 60 l

Hmotnosť 60 kg

Výkon 8 kW

Rozmery (vxš) 150x37 cm

Dymovod 100 mm

Objem 95 l

Hmotnosť 55 kg
2000211 2000215
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Krbová vložka LANDSCAPE
výkon 11 kW, rozmery 81x68x500 cm, hmotnosť 97 kg, 

vývod zvrchu, bez obloženia

2000501

Hospodársky parák
objem 50 l, dymovod ø 118 mm, výklopný

Hospodársky parák
smaltovaný, objem 65 l, ø 50 cm, dymovod ø 125 mm, výklopný

40120065

Krbová vložka LIVORNO
výkon 11 kW, rozmery 82x68x55 cm, hmotnosť  105 kg, 

vývod zvrchu, bez obloženia

2000198

40107 nerezový
40108 pozinkovaný

Kotlina - komplet
smaltovaná, výkon 5 kW, ø 50 cm, s dymovodom ø 120 mm, 

60 l kotlík s pokrievkou

2000275
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KOTLINY / O
HNISKÁ

Prenosné ohnisko
štvorec, 86x86 cm, s krytom

15901023

Kotlina 
komplet

smaltovaná, ø 36 cm, 
s dymovodom ø 120 mm, 

15 l kotlík s pokrievkou

 2000273

Kotlina 
NEREZ
nerezová, 

s dymovodom

Kotlina 
STRONG

plechová, hrubostenná, 
hrúbka steny 1,5 mm, 

s dymovodom, 
výška 80 cm

Kotlina
s dymovodom, 

smaltovaná

Kotlina
plechová, s dymovodom

124091 Ø 36 cm
124092 Ø 39 cm
124093 Ø 42 cm

409800009 Ø 38 cm
409800010 Ø 42 cm
409800011 Ø 53 cm

124050 Ø 31 cm, na 6 - 10 l kotlík
124051 Ø 36 cm, na 10 - 13 l kotlík
124052 Ø 39 cm, na 16 - 20 l kotlík
124053 Ø 42 cm, na 20 - 25 l kotlík
124054 Ø 45 cm, na 30 l kotlík

124028 Ø 31 cm, na 6 - 10 l kotlík

124029 Ø 36 cm, na 10 - 13 l kotlík
124030 Ø 39 cm, na 16 - 20 l kotlík
124023 Ø 42 cm, na 20 - 25 l kotlík
124048 Ø 45 cm, na 30 l kotlík
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Krbové 
náradie
ANTIK

4-dielne, 
so stojanom, 
výška 61 cm

15900081

Krbové 
náradie
ZEUS
3-dielne, 

so stojanom, 
výška 70 cm

15903009

Krbové 
náradie

 KLASIK
4-dielne, 

s nerezovým 
stojanom, 

výška 65 cm

15900082

Krbové náradie
IRIS 

3-dielne, so stojanom, 
výška 34 cm

15903020

Krbové 
náradie

POSEIDON 
4-dielne, 

poniklovaný 
povrch 

15903021

Krbové 
náradie

MODERNA 
4-dielne, 

so stojanom, 
výška 65 cm

15900080

Noša na drevo ANTIK
zdobená, rozmery šxd 35x53 cm, 

sklopná rukoväť

15900083

Noša na drevo 
PRÚTENÁ

rozmery šxd 48x65 cm

30226206

Noša na drevo 
PRÚTENÁ

50x30x30 cm

1270251

Krbové 
náradie

HEFAISTOS 
3-dielne

15903022 
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Noša na drevo BASIC
kovová, rozmery vxšxh 42x48x38 cm

Noša na drevo CUBO
kovová, rozmery vxšxh 50x38x30 cm

Plech pod kachle
smaltovaný, 100x60 cm

Plech pod kachle
kovový, s povrchovou úpravou

4091560 čierny
410093 pozinkovaný

4180003 60x47 cm, antik
4180005 80x50 cm, antik
4180006 80x50 cm, strieborný
4180004 80x60 cm, antik
4180014 80x60 cm, strieborný

15903010 15903011 4162140

Noša na drevo HÉRA
kovová, rozmery 45,5x32,5x16 cm, 

s drevenými nožičkami

15903015

Uhliak
násypný,

pozinkovaný, 
zúžený, dĺžka 

50 cm

Uhliak
okrúhly, 

plechový,  
dĺžka 44 cm, 

ø 30 cm

Uhliak
plechový,  rozmery 22x30x50 cm

410092

410094 čierny
410095 pozinkovaný

Kutáč - vyhrabávač
kovový, s drevenou rukoväťou, dĺžka 56 cm

4162150

Lopatka na uhlie 
pozinkovaná, dĺžka 40 cm

4091302

Kutáč 
kovový, s drevenou rukoväťou, dĺžka 56 cm

15903030 

15903031

Plech pod kachle
pozinkovaný

4091309 65x50 cm
4091310 100x67 cm
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prierez
4294194424 4 mm
4294194426 6 mm
4294194254 8 mm
4294194428 10 mm
4294194257 12 mm
4294194425 15 mm

Tesniaca šnúra
dĺžka 2 m, z nehorľavého materiálu, 

na sporáky a kachle

Tesniaca šnúra
sklokeramická šnúra, samolepiaca, dĺžka 2,5 m

Tesniaca šnúra
sklokeramická šnúra, dĺžka 2,5 m, 

+ lepidlo 

Pevný podpaľovač
z prírodných materiálov, určený pre grily, 

kachle a krby 

Vysávač na popol
elektrický, výkon 800W, s hadicou, nerezová 

nádoba s objemom 18 l, viacúčelový - aj 
na hrubé nečistoty v dielni či na stavbe

Komínové dvierka
kovové, rozmery 36x20 cm

Komínové dvierka 
plechové, plechové, rozmery 15x15 cm

15903115

4090005

Podpaľovač  
PE-PO

pevný, 40 ks pod-
palkov, určený na 

podpaľovanie uhlia, 
dreva a brikiet

Podpaľovač
prírodný, pevný, 100 ks + 20 ks zdarma, 

určený pre grily, kachle a krby

Lepidlo na tesniace šnúry
na kachle, sporáky, odolnosť do 1100°C, 

objem lepidla v tube - min. 20 ml

952068

1891257

42941950

4090308 nerezové
4090307 biele

4090306
základný 
náter

409000 pozinkované
40715400 šedé

1891245 24 ks
1891828 72 ks

42941951 plochá 8 mm
42941952 plochá 10 mm

42941960 guľatá 6 mm
42941980 guľatá 8 mm

Podpaľovač  
PE-PO

drevitý prírodný, 
pevný, balenie valec 

100 ks, kakaová 
aróma

Podpaľovač  PE-PO
prírodný podpalovač,  s dreva a parafínu, 

aroma kakao, 40 ks podpalkov

952073

952071
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952062 tekutý
952070 gélový Odstraňovač sadzí SADPAL

balenie 1 kg, na vypaľovanie 
sadze a smolových usadenín 

v krboch a komínoch

952099

Kominíček
chemický odstraňovač sadzí, 
pre zlepšenie hospodárnosti 

prevádzky sporákov, 70 g 

Komínový kartáč
drôtený, hranatý, na závit  M12

Komínový kartáč 
drôtený, ø 160 mm, s nadstavcom 2 m

Komínová ružica
strunová, ø 200 mm, závit M12, 

na čistenie komínov

Komínový 
kartáč

drôtený, rúrkový, 
závit M12

Komínový nadstavec 
na kartáč 

pozinkovaný, dĺžka 80 cm, 
s drevenou rukoväťou, závit M12

Odstraňovač sadzí PEPO
polienko, 950 g, vysoká účinnosť, 

+2ks podpaľovač, odstraňuje 
usadeniny z krbov 

Komínový kartáč
fíbrový, vhodný na nerezový komín, 

ukončenie závit M12

Komínový nadstavec 
na kartáč

drôtený, točený, so závitom  M12

Komínový kartáč
silonový, vhodný na nerezový 
komín, ukončenie závit M12

Kruhová platňa
liatinová, na plynový sporák 

Krbové zápalky
dĺžka 20 cm, 50 ks v krabičke, 
ideálne pre grily, krby a kachle

952069

45115929

45115943

45151187

952072

1891241

Čistič skla DRANA KRB
na čistenie krbových skiel, sporákov, 

objem 0,5 l, rozprašovač

Podpaľovač 
PE-PO

na zapaľovanie 
dreveného uhlia, 
brikiet, objem  1 l

952060

ø 120 mm
ø 140 mm
ø 150 mm
ø 160 mm
ø 180 mm
ø 200 mm

ø 120 mm
ø 140 mm
ø 160 mm
ø 180 mm
ø 200 mm

ø 40 mm
ø 50 mm
ø 60 mm
ø 70 mm
ø 80 mm
ø 90 mm
ø 100 mm
ø 120 mm
ø 130 mm
ø 140 mm
ø 150 mm
ø 160 mm
ø 180 mm
ø 200 mm
ø 250 mm
ø 300 mm

30x80 mm
40x40 mm 
40x50 mm
40x80 mm
50x50 mm
50x60 mm
50x70 mm
50x80 mm
50x90 mm
50x100 mm

1,5 m
3 m
5 m
7 m
10 m

ø 17 cm
ø 21 cm
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Dymové koleno
plechové, rebrované, 

tenkostenné

Dymové koleno
oceľové, hrubostenné 2 mm, 

nastaviteľný uhol 0 - 90 °

Dymová rúra
oceľová, hrubostenná 1,5 mm

Dymové koleno
oceľové, hrubostenné 1,5 mm

Dymová klapka
oceľová, hrubostenná 1,5 mm, 

krátke tiahlo

Dymová rúra
oceľová, 

 hrubostenná 2 mm

Dymové koleno
oceľové, hrubostenné 2 mm, 
uhol 90°, s čistiacim otvorom

Dymová rúra
plechová,  tenkostenná

Dymová rúra
smaltovaná, ø 120 mm

Dymové koleno
smaltované, ø 120 mm

ø 100 mm
ø 105 mm
ø 112 mm
ø 118 mm
ø 120 mm
ø 125 mm
ø 132 mm
ø 145 mm
ø 152 mm
ø 160 mm

ø 120 mm
ø 130 mm
ø 150 mm
ø 160 mm
ø 180 mm
ø 200 mm

ø 120 mm, 25 cm
ø 120 mm, 50 cm
ø 120 mm, 100 cm
ø 130 mm, 25 cm
ø 130 mm, 50 cm
ø 130 mm, 100 cm

ø 120 mm, uhol 90°
ø 130 mm, uhol 45°
ø 130 mm, uhol 90°

ø 120 mm
ø 130 mm

ø 150 mm, 25 cm
ø 150 mm, 50 cm
ø 150 mm, 100 cm
ø 160 mm, 25 cm
ø 160 mm, 50 cm
ø 160 mm, 100 cm
ø 180 mm, 25 cm
ø 180 mm, 50 cm
ø 180 mm, 100 cm
ø 200 mm, 25 cm
ø 200 mm, 50 cm
ø 200 mm, 100 cm

ø 120 mm
ø 130 mm
ø 150 mm
ø 160 mm
ø 180 mm
ø 200 mm

ø 100 mm
ø 105 mm
ø 112 mm
ø 118 mm
ø 120 mm
ø 125 mm
ø 132 mm
ø 145 mm
ø 152 mm
ø 160 mm

dĺžka 50 cm, biela
dĺžka 50 cm, hnedá
dĺžka 100 cm, biela
dĺžka 100 cm, hnedá

biele, hnedé

Rúra  flexo
hliníková, flexibilná, dĺžka 3 m, 

určená pre rozvody vzduchu, nevhodná 
na vložkovanie komínov

Strieška na komín
pozinkovaný plech

ø 100 mm
ø 125 mm
ø 150 mm

ø 120 mm
ø 132 mm
ø 150 mm
ø 160 mm
ø 180 mm
ø 200 mm
ø 220 mm
ø 250 mm

Dymová klapka
oceľová, hrubostenná 2 mm

ø 150 mm, krátke tiahlo
ø 150 mm, dlhé tiahlo
ø 160 mm, dlhé tiahlo
ø 160 mm, krátke tiahlo
ø 180 mm, dlhé tiahlo
ø 180 mm, krátke tiahlo
ø 200 mm, dlhé tiahlo
ø 200 mm, krátke tiahlo
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Dymová redukcia
oceľová, hrubostenná, pre napojenie rôznych 

priemerov dymovodov

Dymová zdera
plechová

Dymová zdera
dvojitá, oceľová, 

hrubostenná 1,5 mm
Dymová zdera

oceľová, hrubostenná 1,5 mm

Kohút na komín
pozinkovaný plech, 

rúra 50 cm

Dymové viečko
medený plech

Dymová ružica
oceľový plech, hrúbka 0,8 mm

Nadstavec GAJO 
KLASIK

plechový, výmenník tepla 
na dymovod

Nadstavec GAJO
rúrkový výmenník tepla, 

hrúbka 1,5 mm

Nadstavec GAJO
plechový, ø 120 mm, 

výška 82 cm, hrúbka plechu 
0,6 mm, čierny

203871

Dymová 
ružica

medený plech

ø 120/160 mm
ø 180/160 mm
ø 200/150 mm
ø 180/120 mm
ø 180/150 mm
ø 200/120 mm
ø 200/130 mm
ø 200/160 mm

ø 160 / 120 mm
ø 160 / 150 mm
ø 160 / 200 mm
ø 170 / 160 mm
ø 180 / 150 mm
ø 180 / 160 mm
ø 200 / 150 mm
ø  200 / 160 mm
ø 200 / 180 mm
ø 250 / 200 mm

ø 120 / 150 mm
ø 120 / 160 mm
ø 140 / 150 mm
ø 150 / 120 mm
ø 150 / 130 mm
ø 150 / 145 mm
ø 150 / 160 mm
ø 150 / 180 mm
ø 150 / 250 mm

ø 100 mm
ø 105 mm
ø 112 mm
ø 118 mm
ø 120 mm
ø 125 mm
ø 132 mm
ø 145 mm
ø 152 mm
ø 160 mm

ø 150 mm
ø 160 mm
ø 180 mm
ø 200 mm

ø 120 mm
ø 130 mm
ø 150 mm
ø 160 mm
ø 180 mm
ø 200 mm

ø 118 mm
ø 132 mm
ø 145 mm
ø 152 mm
ø 160 mm
ø 180 mm
ø 200 mm
ø 220 mm

ø 100 mm
ø 105 mm
ø 112 mm
ø 118 mm
ø 120 mm
ø 125 mm
ø 132 mm
ø 145 mm
ø 152 mm
ø 160 mm

ø 120 mm
ø 130 mm
ø 150 mm
ø 160 mm
ø 180 mm
ø 200 mm

ø 118 mm
ø 132 mm
ø 152 mm

ø 120 mm
ø 150 mm
ø 160 mm

ø 100 mm
ø 105 mm
ø 112 mm
ø 118 mm
ø 120 mm
ø 125 mm
ø 132 mm
ø 145 mm
ø 152 mm
ø 160 mm

Dymová prechodka
oceľová, hrubostenná, redukuje 

priemer vstupu do komína 
na požadovaný priemer

Ventilátor
ohriaty vzduch sa šíri rovnomerne 
do miestnosti a nielen ku stropu, 

bez potreby napájania

pre rovnomerné a efektívnejšie 
šírenie tepla 



Správny výber
Pri výbere krbových kachlí sa väčši-

nou riadime výzorom kachlí. Okrem 

vzhľadu však nesmieme zabudnúť 

skontrolovať veľkosť ohniska, prie-

mer vývodov, účinnosť či výkon. 

Orientačne sa uvádza, že 1 kW výkonu vykúri cca 

20 m3 vzduchu. Veľkosť ohniska ovplyvňuje 

to, aké dlhé drevo si budeme musieť pripra-

viť i ako často budeme prikladať. Pre niektoré 

ohniská je potrebné krátiť drevo na menej ako 

30 cm, v iných nie je problém použiť aj dlhšie ako 

50 cm. Účinnosť má vplyv na spotrebu dreva 

– čím vyššia účinnosť konkrétneho modelu je, 

tým menej dreva potrebujeme na dosiahnutie 

rovnakého tepelného výkonu. Pri nákupe krbo-

vých kachlí musíme už dopredu myslieť aj na 

napojenie do komína. Záleží na smerovaní vý-

vodu (hore, vzadu), ale dôležitý je aj priemer vy-

ústenia do dymovodu.  

Správny ťah
Pre dôkladné spaľovanie drev-

nej hmoty je okrem výberu 

kvalitných a primerane dimen-

zovaných spotrebičov potreb-

né dbať aj na adekvátne „vý-

konný“ komín. Ťah komína výrazne ovplyvňuje 

horenie, a tým aj výhrevnosť, spotrebu paliva, 

opotrebenie kachlí a dymovodu, špinenie skla. 

Pri malom ťahu je horenie spomalené a priduse-

né. To spôsobuje nižšiu teplotu, zvýšené zaná-

šanie komína a väčšie špinenie skla (ak je ním 

spotrebič vybavený). Príliš vysoký ťah naopak 

urýchľuje horenie, a tým zvyšuje spotrebu pali-

va, vytiahne viac vzduchu z miestnosti a vo zvý-

šenej miere opotrebováva vykurovacie teleso aj 

dymovod. 

Niekedy pri malom ťahu pomôže rozšírená rada 

„odborníkov na všetko“, ako je napr. predĺženie ko-

mína, hoci u komínov dlhších ako 12 m predĺženie 

zväčša nemá význam. V prípade zlého ťahu komína 

je najlepšie obrátiť sa na skúseného kominára, prí-

padne revízneho technika komínov, ktorý dokáže 

kvalifikovane posúdiť zmeny a vykonať nápravu.

1. 2.

Rady  pre  efektívnejšie
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SME TU PRE VÁS A RADI VÁM PORADÍME

Je dôležité, aby ste vybraný druh spotrebiča kupovali 

v predajni s odborne zdatným personálom, ktorý Vám 

poradí a vie ponúknuť spotrebič podľa Vašich predstáv 

a požiadaviek. Ale čo je ešte dôležitejšie - tak, aby spĺňal 

parametre daného priestoru, kde bude používaný. 

Sme slovenský obchod s tradíciou. Už od roku 1991 

sa snažíme poznávať potreby našich zákazníkov - aj 

preto u nás nájdete všetko, čo potrebujete.

VYČARTE SI S NAMI TEPLO DOMOVA 

VÝHODNE A ŠTÝLOVO!

3.
Správne 
zapaľovanie
Komín sa niekedy zbytočne zanáša 

aj nesprávnym zapaľovaním ohňa. 

Akýmsi zaužívaným štandardom je, že sa v ohnisku 

postupne vrství papier, triesky, a až na vrch sa dáva 

hrubé drevo. Pre lepšie rozhorenie je ale vhodnejší 

opačný postup. Navyše si tak na dlhšiu dobu zabez-

pečíme čistejšie sklo dvierok. Na spodok ohniska po-

ložíme niekoľko hrubých polien, na ne pár tenších a 

navrch triesky. Tie zapálime pevným podpaľovačom. 

Zhora začne horieť malý oheň, ktorý vďaka tomu, že 

nie je ničím dusený, postupne zohrieva dymovody a 

komín, čím sa zlepší ťah. Oheň sa pozvoľna prehorí 

do spodnej vrstvy, a vďaka čistému plameňu nedo-

chádza ani k zadymovaniu skla na dvierkach ohniska.

 vykurovanie

U ODBORNÍKOV
Nakupujte



Sme oficiálnym distribútorom značiek:

U ODBORNÍKOV
Nakupujte

PREŠOV
Vihorlatská 1/A (budova Hypernovy), 
051/242 00 20

ŠUMPERK
Žerotínova, 787 01, +420 731 630 059

ŽILINA
Kamenná 4, 041/777 77 77

TRENČÍN
Belá 7575 (oproti OC Laugaricio), 032/640 12 95 - 96

BRATISLAVA – PETRŽALKA
Fedinova 14, 02/638 11 447, 0918 378 463

BRATISLAVA
NC Vajnoria, Pri starom letisku 14

www.kinekus.sk

MARTIN
Jilemnického ulica 8851 (bývalá BILLA), 0907 999 223

PÚCHOV
Okružná 1746/74 (pri ČS Slovnaft), 042/471 03 03 - 5

KOŠICE
Južná trieda 66, budova ADESSO, 055/789 84 62

POPRAD
Dlhé Hony 5268/9, (OC Kriváň oproti OC MAX), 
052/202 22 02

RUŽOMBEROK
Bystrická cesta 2159 044/435 39 10 - 12

PRIEVIDZA
Nábrežná 11, 0907 999 225

NOVÁ PREDAJŇA OD OKTÓBRA

NOVÁ PREDAJŇA

Aktuálne ceny na:
ČR


