
KATALÓG VYKUROVANIA

Zohrejte sa 
lacnejšie



Druh paliva
Orientačná 
ročná spotreba

Ročné náklady 
na kúrenie

Elektrina - akumulačné 
a priamo výhrevné telesá cca 25.000 kWh cca 2400 €

Plyn cca 2400 m3 / 25 000 kWh cca 1100 €

Hnedé uhlie cca 7 500 kg cca 1050 €

Čierne uhlie cca 4 600 kg cca 900 €
Drevené pelety cca 5 000 kg cca 1050 €

Drevo cca 12 m3 prm 
(ukladané m3)

metrovica cca 500 €
polená do 40 cm 
cca 600 €

solárna energia O2

H 2O

CO2

H
2 O

minerálne látky
popol

3 DOBRÉ DÔVODY PREČO KÚRIŤ DREVOM
1. POHODA
Pohľad na blčiace plamene, zvuk 
praskajúceho dreva a príjemne 
sálajúce teplo - dokážete si pred-
staviť ešte väčšiu pohodu?
My nie - takú dokáže vyčariť iba 
drevo.

2. ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE

Využívaním obnoviteľných zdro-
jov na vykurovanie pomáhame 
chrániť prírodu. Na rozdiel od 
fosílnych palív spaľovaním dreva 
nezaťažujeme životné prostredie. 
Preto myslime ekologicky a vyku-
rujme drevom!

3. CENA
Náklady na energiu sa neustále menia, preto sme nútení 
hľadať iné zdroje. Jednou z možností je pevné palivo. Práve 
drevo predstavuje najekonomickejší spôsob vykurovania. 

V prehľadnej tabuľke vám ponúkame porovnanie 
nákladov pre jednotlivé druhy paliva.

Hodnoty v tabuľke sú uvádzané pre štandartný rodinný dom s pod-
lahovou plochou cca 125 m2.  Štandardný dom má nezateplené steny 
z materiálu s vysokým tepelným odporom (napr. 40 cm pórobetón).



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.



AKÝ VÝKON POTREBUJEM?
Medzi najdôležitejšie parametre patrí výkon dané-
ho modelu. Pri výbere záleží nielen na objeme vy-
kurovaného priestoru, ale aj na jeho tepelnej izolácii. 
Pri dome postavenom z pórobetónových tvárnic bez doda-
točného zateplenia sa dá orientačne povedať, že na vykúrenie 
priestoru s objemom 120 m3 (čo v praxi predstavuje miestnosť 
s plochou 8x6 m a výškou stropu 2,5 m) budeme potrebovať te-
pelný výkon min. 5,5 kW. Kvalitne zateplené priestory znižu-
jú potrebu tepelného výkonu kachlí a sporákov. V prípade, že 
chceme „zvýšiť“ výkon a zúžitkovať aj teplo odchádzajúce do 
komína, môžeme použiť výmenník tepla. Jeho výrazne väčšia 
výmenná plocha nám do miestnosti odovzdá podstatnú časť 
tepla, ktoré by inak „vyletelo“ von komínom.

AKO NAPOJÍM VÝVOD NA KOMÍN S INÝM PRIEMEROM?

Sporáky mávajú bežne vývod s priemerom 120 mm, kachle 120 
– 160 mm, no vstupné otvory komínov majú neraz iný rozmer. 
Na to sa využívajú redukcie, prípadne prechodky. Redukcia 
sa používa na zmenu priemeru dymovodu medzi výstupom zo 
spotrebiča a vstupom do komína. Prechodky nám redukujú 

AKO VYBRAŤ TIE PRAVÉ KACHLE ALEBO SPORÁK?
NA ZÁKLADE ČASTÝCH OTÁZOK NAŠICH ZÁKAZNÍKOV SME PRE VÁS PRIPRAVILI NIEKOĽKO RÁD 

TÝKAJÚCICH SA VÝBERU KRBOVÝCH KACHLÍ A SPORÁKOV.

ústie vstupu do komína v stene na požadovaný rozmer.

ČO JE TO VÝMENNÍK?
V poslednom období rastie aj počet otázok na sporáky a kachle 
s výmenníkom. Vďaka výmenníku je možné na tieto vykurovacie 
spotrebiče pripojiť vodné radiátory a rovnomernejšie tak vykúriť 
viac miestností. Ich čiastočnou nevýhodou je to, že voda v nich 
musí byť aj v lete. Ak v nich teda chceme kúriť aj v tomto obdo-
bí, je potrebné, aby bola vytvorená ochladzovacia slučka, ktorá 
zabráni prehriatiu vody. Môže ňou byť aj dostatočne veľký boj-
ler s vodou, takže v prípade kúrenia v letnom období je možnosť 
ohriať si vodu na iné účely. 

AKO ROZOZNÁM PRAVÚ A ĽAVÚ VERZIU SPORÁKA?

Pravé alebo ľavé označenie sporákov je posudzované podľa 
vývodu dymovodu na sporáku. Ak pri pohľade spredu vidíme vý-
vod na ľavej strane, ide o sporák ľavý.

DÁ SA NA KACHLIACH VARIŤ?

Na väčšine kachlí nie. Výnimkou sú typy s varnou platňou v hor-
nej časti. Ani tie ale nie sú primárne určené ako náhrada sporáka. 



Občasné varenie alebo prihriatie jedla na tejto varnej platni 
je však možné.

MÔŽEM KÚRIŤ AJ UHLÍM? 

Napriek tomu, že najčastejšie sa v takýchto spotrebičoch 
kúri drevom, dostávame otázky aj ohľadom použitia uhlia. 
Je dôležité si prečítať priložený návod na používanie. Mno-
ho výrobcov však vo svojich výrobkoch umožňuje iba kú-
renie drevom. Uhlie, najmä čierne, má totiž výrazne vyš-
šiu tepelnú účinnosť a jeho použitie môže spôsobiť vážne 
poškodenie sporáka alebo kachlí a výrazne zvýšiť požiarne 
riziko.

AKÉ VÝHODY PONÚKA VYKUROVANIE PELETKAMI?

Pelety sa považujú v súčasnosti za najvhodnejšie a najú-
činnejšie riešenie vykurovania - ako z ekologického, tak aj 
z technického hľadiska. Medzi hlavné výhody peliet radíme 
ich vysokú účinnosť, jednoduché použitie a taktiež sú nená-
ročné na skladovanie.

Viac zaujímavých informácií o peletkách sa dočítate 
na str. 30.

NAKUPUJTE
U ODBORNÍKOV
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 25 rokov sa snažíme 
poznávať potreby našich zákazníkov - aj preto u nás nájdete 
všetko, čo potrebujete.

NA NASLEDUJÚCICH STRÁNKACH SME VYBRALI 
PRE VÁS LEN TO NAJLEPŠIE. 

VYČARTE SI S NAMI TEPLO DOMOVA VÝHODNE 
A ŠTÝLOVO!
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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

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.  

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 85x85x60 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný, vrchný

Hmotnosť 138 kg

Účinnosť 75%

čierny

ľavý - 2000060 pravý - 2000080

MERCEDES medzi sporákmi
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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%

hnedý

ľavý - 203486 pravý - 203485

ľavý - 203712 pravý - 203711

ľavý - 203720 pravý - 203719
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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.

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 6 kW

Rozmery (vxšxh) 90x85x60 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný, bočný, 
horný

Hmotnosť 149 kg

Účinnosť 76 %

Výkon 8 kW 

Rozmery (vxšxh) 85x72x65 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný, zadný, 
bočný

Hmotnosť 115 kg

Účinnosť 73 %

červený

krémový

hnedý
ľavý - 203708 pravý - 203707

ľavý - 203422 pravý - 203421

ľavý - 203424 pravý - 203423

ľavý - 203426 pravý - 203425

ľavý - 203428 pravý - 203427
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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 DE LUX R46
Praktický smaltovaný poklop, kovové madlá, na ktorých 

poľahky vysušíte utierku - aj tieto detaily z neho robia stálicu 
medzi sporákmi. 

Sporák DE LUX R46
Zákazníkmi najobľúbenejší sporák je nestarnúcou klasikou 

v našom sortimente. 

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 85x92x57 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný, bočný

Hmotnosť 105 kg

Účinnosť 74%

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 85x92x57 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný, bočný

Hmotnosť 105 kg

Účinnosť 74%

hnedý

ľavý - 203704 pravý - 203703ľavý - 203702 pravý - 203701

Najpredávanejší model
ČOSKORO BUDE 

K DISPOZÍCII 
VYLEPŠENÝ MODEL 
SO SMALTOVANÝM 

VNÚTROM RÚRY 
NA PEČENIE.
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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 9,5 kW

Rozmery (vxšxh) 71x82x59 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu bočný

Hmotnosť 80 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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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 mm

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.
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Sporák THERMO ROYAL 70
Skvelý sporák na pevné palivo môžete vďaka výmenníku 

pohodlne napojiť na radiátory.

Sporák THERMO MAGNUM
Prémiová kvalita, príjemný vzhľad a praktický výmenník 

sú len niektoré z predností tohto sporáku.

bordový

krémový

ľavý - 203462 pravý - 203461

ľavý - 203468 pravý - 203467

ľavý - 203470 pravý - 203469

Celkový výkon 11 kW

Výkon do vody 6 kW

Objem výmenníka 4 l

Rozmery (vxšxh) 85x72x60 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný, zadný, 
bočný

Hmotnosť 120 kg

Účinnosť 86%

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 výmenníkom

s výmenníkom
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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 74,4 %

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 výmenníkom s výmenníkom
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Sporák ALFA 70E 
FAVORIT

Ekonomická verzia väčšieho sporáka 
s výmenníkom ALFA TERM 20.

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.

červenéľavý - 203726 pravý - 203725

203471 203856
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 %

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 výmenníkoms výmenníkom
s výmenníkom
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Krbové kachle 
BORGHOLM KERAMIK

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

Krbové kachle 
BORGHOLM TOP

Krásny keramický obklad sa bude skvele 
vynímať vo vašej obývačke.

Krbové kachle LANDSHUT
Oblúkový podstavec robí z kachlí originálny 

interiérový doplnok.

zelená 
oliva

zelená 
oliva

zelené

hnedé kapučíno

kapučíno

gaštan

hnedé

kapučíno hnedé

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 97x73x37 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 105 kg

Účinnosť 79 %

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 97x73x37 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

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

2000418

2000703 20007152000714

2000410

2000708 2000719 2000420

2000706 2000718
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Krbové kachle FALUN
Čistý štýl kachlí osviežuje farebný akcent 

keramického obkladu.

Krbové kachle BOLZANO
Menšie rozmery predurčujú tieto kachle 

na vykurovanie útulných priestorov 
(do 120 m3).

Krbové kachle LARA
Vďaka elegantnému vzhľadu sú kachle 

príjemným spoločníkom.

gaštan

vínovo- 
červené bordovéterakota

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 104x62x39 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 127 kg

Účinnosť 82 %

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 88x45x34 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 85 kg

Účinnosť 78 %

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 90x46x44  cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 105 kg

Účinnosť 75,3 %

2000556

2000555

2000549 2037232000172
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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. 

Krbové kachle ŽAR
Jednoduché a vzhľadovo príjemné kachle. 

Otvor ohniska má rozmery 24x20 cm.

Krbové kachle ALVESTA
Zaujímavý obklad z pieskovca alebo 

mastenca a možnosť napojenia externého 
vzduchu - to sú výnimočné vlastnosti!

červené

červené pieskovec

čierne

Výkon 12 kW

Rozmery (vxšxh) 85x48x60 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 110 kg

Účinnosť 80 %

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 93x48x46 cm

Dymovod 118 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 60 kg

Účinnosť 65 %

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 112x57x39 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 137 kg

Účinnosť 78 %

203447

203851 20007011

203446

203850 2000166

203448
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Krbové kachle CREMONA
Strohé tvary ako stvorené do moderného 

interiéru.

Krbové kachle COLMAR
Kachle majú boky z nerezového plechu 

a v spodnej časti ukrývajú úložný priestor 
na drevo. 

Krbové kachle  
TRONDHEIM

Výkonné kachle, v ktorých vďaka 
priestrannému ohnisku bezpečne spálite 

aj veľké polená.

čierne nerez sivé

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 105x51x40 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 100 kg

Účinnosť 82 %

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 82x55x35 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 76 kg

Účinnosť 79 %

Výkon 9 kW

Rozmery (vxšxh) 101x61x49 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný, zadný

Hmotnosť 120 kg

Účinnosť 79 %2000499 20009511 2000666
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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 SEVILLA
Stĺpový typ kachlí je mimoriadne vhodný 

do rohu miestnosti.

Krbové kachle VESTA
Kachle so smaltovanými bokmi a veľkým 

ohniskom.

Krbové kachle 
AMBASADOR LM

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

kvality a spoľahlivosti.

červené červené

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 180x51x46 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný, zadný

Hmotnosť 110 kg

Účinnosť 80 %

Výkon 9 kW

Rozmery (vxšxh) 89x46x48 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 82 kg

Účinnosť 85 %

Výkon 10 kW

Rozmery (vxšxh) 104x49x46 cm

Dymovod 118 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 82 kg

Účinnosť 69 %200004

203441 203857

203442 203858
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Krbové kachle ELITA 2
Klasické kachle s otočným roštom a varnou 

platňou pre možnosť prípravy jedla.

Krbové kachle BASEL II
Vyrobené z oceľového plechu, zvnútra 

vyplnené šamotovými tehlami a vybavené 
liatinovým ohniskom.

Krbové kachle MBS HIT
Kachle so smaltovaným plechom sú 

možno nenápadné svojím vzhľadom, ale 
prekvapujúco výkonné.

čierne krémové

čierne

červené červené čierne

Výkon 6 kW

Rozmery (vxšxh) 87x46x44 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 73 kg

Účinnosť 55,7 %

Výkon 11-13 kW

Rozmery (vxšxh) 88,5x55x44 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 71 kg

Účinnosť 82 %

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 88x42x35 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 59 kg

Účinnosť 79 %

203724 203419

203420

203718 203418 2000193
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Krbové kachle LOHOLM
Dvojplášťové kachle s oblúkovým dizajnom 
majú šamotový obklad ohniska a veľkorysé 

dvierka.

Krbové kachle MERANO
Smaltovaný plášť a lakované steny 

zaručujú, že kachle zostanú atraktívne 
po celú dobu životnosti.

Krbové kachle MILANO II b
Kachle s liatinovými dvierkami 

a šamotovým ohniskom vám doprajú 
príjemný pohľad na plamene.

čierne sivé

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 98x50x35 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 77 kg

Účinnosť 79 %

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 88x44x37 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 68 kg

Účinnosť 78 %

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 89x38x36 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 70 kg

Účinnosť 79 %2000183 2000167 2000219

2000131
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Krbové kachle 
VERONA b TOP

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

béžovej farby.

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

briketami aj hnedým uhlím.

Krbové kachle HIT
Na nožičkách vystavujú kachle na obdiv 

svoj oceľový plášť, šamotovú výplň 
a jednoduchý dizajn.

čierne čierne

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 89x38x36 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 70 kg

Účinnosť 78 %

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 91x44x27 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 98 kg

Účinnosť 77 %

Výkon 9 kW

Rozmery (vxšxh) 77x47x39 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 80 kg

Účinnosť 75 %2000149 20007027 203515
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Krbové kachle BOZEN b
Smaltovaná klasika s priezorom, ktorú 

využijete na vykúrenie jednej miestnosti, 
prípadne aj priľahlých.

Krbové kachle 
EKONOMIK LUX

Kachle vás oslovia liatinovou varnou 
platňou pre príležitostnú prípravu a ohrev 

jedla. 

Krbové kachle KONZUL
Liatinové dvierka a šamotový obklad 

dopĺňa veľký odkladací priestor na drevo.

zelené

čierne červené

antracit červené

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 90x33x35 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 57 kg

Účinnosť 78 %

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 90x40x46 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 47 kg

Účinnosť 63 %

Výkon 8 kW

Rozmery (vxšxh) 93x49x46 cm

Dymovod 118 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 75 kg

Účinnosť 56 %

2000182

2000178

2000122 203853 203882

2000128 203854 203881
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Krbové kachle 
ECONOMIC BIG

Kvalitné kachle s oblúkom predstavujú 
ekonomické riešenie pre vaše vykurovanie.

Krbové kachle GENT
Samočistiaca schopnosť skla a šamotového 
obkladu vám na dlhý čas doprajú príjemný 

pohľad.

Krbové kachle HAPPY
Smaltovaný plech v 3 farebných 

prevedeniach robí z kachlí univerzálneho 
kandidáta.

červené

čierne čierne

Výkon 7 kW

Rozmery (vxšxh) 94x48x40 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 57 kg

Účinnosť 60 %

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 83x53x35 cm

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 60 kg

Účinnosť 81 %

Výkon 6 kW

Rozmery (vxšxh) 72x40x40 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu vrchný

Hmotnosť 51 kg

Účinnosť 82 %

203482

203483

203481203870 2000154

Výborný pomer ceny a kvality
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Kachle FIKOTERM 2U4P
Tradičný slovenský výrobok s otočným 
roštom, ktorý si pamätajú aj vaši starí 

rodičia pod názvom "peterky".

Krbové kachle EUROFEN II b
Dvojplášťový model, ktorý vám poskytne 

vysokú účinnosť, komfort a moderný 
oblúkový vzhľad.

Kachle FILEX H b
Klasika s liatinovými presklenými dvierkami 

neodopiera upokojujúci pohľad na oheň.

čierne čierne čierne

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 89x29x32 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 58 kg

Účinnosť 78 %

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 95x54x38 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 81 kg

Účinnosť 78 %

Výkon 5 kW

Rozmery (vxšxh) 68x44x35 cm

Dymovod 120 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 75 kg

Účinnosť 79 %2000125 2000202 2000200
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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 bočný

Hmotnosť 110/123 kg

Účinnosť 79,44 %

203737
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Kotol CENTRAL
Kotol na pevné palivo s výmenníkom, 
skrýva pod poklopom praktickú varnú 

platňu.

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.

čierny hnedý

Celkový výkon 20 kW

Výkon do vody 14 kW

Rozmery (vxšxh) 85x36x61 cm

Objem výmenníka 16 l

Dymovod 150 mm

Vývod dymovodu zadný

Hmotnosť 140 kg

Účinnosť 72 %

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

203717

203738 2000211 2000215

dostupné na objednávku
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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 - 20,3 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 7-28 KW

Výkon do vody 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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Krbová vložka LANDSCAPE
výkon 11 kW, rozmery 81x68x500 cm, hmotnosť 97 kg, 

vývod zvrchu, bez obloženia
2000501

Krbová mriežka
jednodielna, rozmery 80x55 cm

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

Krbová mriežka 
3-dielna, celkové rozmery 98x50 cm, stredný diel 50x50 cm, 

+ 2 bočné diely 24x50 cm

Krbová mriežka 
3-dielna, celkové rozmery 100x60 cm, stredný diel 60x60 cm, 

+ 2 bočné diely 20x60 cm

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

70100027

70100025

70100026
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KOTLINY / O
HNISKÁ

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

60 l kotlík s pokrievkou
2000275

Prenosné ohnisko
oceľové, s ochranným sitom, ø 76 cm, hrúbka 0,5 mm

15901021

Prenosné ohnisko
oceľové, s ochranným sitom, ø 76 cm, hrúbka 0,5 mm, 

so skladacími nožičkami
15901020

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, s dymovodom

Kotlina
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

plechová

smaltovaná
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Krbové 
náradie
ANTIK

4-dielne, 
so stojanom, 
výška 61 cm
15900081

Krbové 
náradie

KRONOS
4-dielne, 

so stojanom, 
výška 76 cm
15903008

Krbové 
náradie
ZEUS
3-dielne, 

so stojanom, 
výška 70 cm
15903009

Krbové 
náradie

APOLON
4-dielne, 

so stojanom 
s drevenou 
podstavou, 

výška 67 cm
15903007

Krbové 
náradie

 KLASIK
4-dielne, 

s nerezovým 
stojanom, 

výška 65 cm
15900082

Krbové 
náradie
HADES 

4-dielne, 
s nerezovým 

stojanom 
so sklenenou 
podstavou, 

výška 65 cm
15903004

Krbové náradie
IRIS 

3-dielne, so stojanom, 
výška 34 cm
15903004

Krbové 
náradie
HELIOS 

4-dielne, 
zavesené na noši 

z nerezového 
plechu, 

rozmery vxšxh 
62x41x25 cm
15903005

Krbové 
náradie

MODERNA 
4-dielne, 

so stojanom, 
výška 65 cm
15900080

Krbové 
náradie

KRÚTENÉ
4-dielne, 

s ozdobným 
stojanom, 

výška 72 cm
4401301
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Noša na drevo BASIC
kovová, na drevo, rozmery vxšxh 42x48x38 cm

Noša na drevo ZDOBENÁ
plechová, rozmery 50x40x60 cm, 

medená patina

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

sklopná rukoväť

Noša na drevo PRÚTENÁ
rozmery šxd 48x65 cm

Noša na drevo CUBO
kovová, rozmery vxšxh 50x38x30 cm

Plech pod kachle

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

4162139 smaltovaný, 65x50 cm
4162140 smaltovaný, 100x60 cm

15900083

30226206

15903010

4401302

15903011

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

s drevenými nožičkami

Noša na drevo AFRODITA
kovová, dekoračná, 

rozmery 33x35x42 cm

15903015

15903016

Uhliak
násypný,

pozinkovaný, 
zúžený, dĺžka 

50 cm

Uhliak
okrúhly, 

plechový,  
dĺžka 44 cm, 

ø 30 cm

Uhliak
hranatý 

plechový,  
rozmery 

22x30x50 cm

410092
410094 čierny
410095 pozinkovaný
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prierez
4294194424 4 mm
4294194426 6 mm
4294194254 8 mm
4294194428 10 mm
4294194257 12 mm
4294194425 15 mm

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

Tesniaca šnúra
z nehorľavého materiálu, na sporáky a kachle

Podpaľovač
z prírodných materiálov (drevo a vosk), 

80 ks podpalkov, s dlhou dobou horenia - až 
10 minút, pre grily, kachle, sporáky

Pevný podpalovač
z prírodných materiálov, určený pre grily, 

kachle a krby 

Filter k vysávaču
textílny, k vysávaču na popol 

s kódom - 15903110

Filter  - vrecko 
filtračné vrecká na elektrický vysávač 

na popol, sada 3 ks

Vysávač na popol
elektrický, výkon 1000 W, 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

Lopatka na uhlie 
pozinkovaná, dĺžka 40 cm

Kutáč 
kovový, s drevenou rukoväťou, dĺžka 56 cm

70100010

15903111
15903104

15903110

4090005

4091302

15903030

4162150 Podpaľovač
prírodný, pevný, 100 ks + 20 ks zdarma, 

určený pre grily, kachle a krby

1891257

4090308 nerezové
4090307 biele

4090306 základný 
náter

409000 pozinkované
40715400 šedé

1891245 24 ks
952061 32 ks
1891828 72 ks

Plech pod kachle
pozinkovaný

4091309 65x50 cm
4091310 100x67 cm
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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
pozinkovaný, 80 cm,dĺžka 80 cm, 
s drevenou rukoväťou, závit M12

Čarovné polienko
obsahuje odstraňovač sadzí 

- vhodné pre komíny a vykurovacie 
telesá na pevné palivo

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

Podpaľovač  
PE-PO

pevný, 40 ks pod-
palkov, určený na 

podpaľovanie uhlia, 
dreva a brikiet

952069

45115929
45115943

45151187

952098

952068

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 sada
hrubostenná 1,5 mm, ø 150 mm, 

rúra 40 cm, koleno s klapkou, ružica, zdera

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

čierna
sivá

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

biele, hnedé, červené

Rúra  flexo
hliníková, flexibilná, dĺžka 3 m, 

určená pre rozvody vzduchu, nevhodná 
na vložkovanie komínov

ø 100 mm
ø 125 mm
ø 150 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

Strieška na komín
pozinkovaný plech

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

Dymová prechodka
oceľová, hrubostenná, redukuje 

priemer vstupu do komína 
na požadovaný priemer



KATALÓG VYKUROVANIA

Zohrejte sa 
lacnejšie

NAKUPUJTE
U ODBORNÍKOV

sme oficiálnym 
distribútorom značiek

Hľadajte u vášho predajcu:


