
Přednosti 
zahradního krbu ATLAS:
 A) Celý prostor ohniště je obložen šamotovými plátky, 
které chrání betonové díly před žárem ohně. Krb je určen pro 
grilování na dřevě-
ném uhlí, ale umož-
ňuje s použitím dřeva 
udržovat i  přiměřený 
oheň pro příjemné 
posezení po ukončení 
grilování.
 B) Spodní přívod 
vzduchu do topeniště 
usnadňuje podpálení 
dřevěného uhlí a zajišťuje lepší hoření při použití dřeva.
 C) Vyjímatelný nerezový popelník usnadňuje  
čištění a  úklid Vašeho 
zahradního  krbu. Po 
ukončení grilování se 
popel jednoduše sme-
te do popelníku a  ten 
se vyjme z posuvného 
uchycení pod pracov-
ní deskou. Popel pak 
snadno vysypete na 
kompost nebo do popelnice.
 D) Ochranný nerezový plech na přední hraně ohniště 
zamezuje vypadávání žhavých uhlíků. Plocha před ohništěm 
zůstává stále čistá a nehrozí zranění nebo vznik požáru.
 E) Výškově stavitelný nerezový grilovací rošt s dřevěný-
mi madly má delší životnost než běžný rošt pochromovaný. 
Dřevěná madla umožňují manipulaci s  roštem i bez použití 
ochranných rukavic. 
 F) Stavebnicový 
systém krbů umož-
ňuje montáž bez 
použití spojovacích 
lepidel, tmelů a  spe-
ciál. nářadí. V případě 
poškození některého 
dílu je tak možno díl jednoduše vyměnit. Náhradní díly ke 
všem modelům jsou v naší prodejně vždy k dostání.
 G) Široký výběr typů, barev a povrchových úprav.

Informujte se u vybraných prodejců nebo přímo u výrobce. 
Seznam vybraných prodejců a další informace naleznete na: 

www.norman-cz.czNORMAN spol. s r.o., Hlavní ul. č. 201, 250 63 Veleň, Praha - východ
tel./fax: 283 933 408, tel.: 283 933 959, e-mail: norman-cz@norman-cz.cz

205 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 590 kg

9900,- 
        

 vč. DPH

ATLAS hnědý

AKCE Akce platí

od 15.3.2022 do 31.5.2022
nebo do vyprodání zásob.

Běžná cena

10 748,- 

infolinka: 283 933 959

Zahradní krb, vyznačující se 
kromě robustní konstrukce 
také zaoblenými tvary, kte-
ré změkčují celkový vzhled 
krbu. Tento krb se může 
snadno stát dominantním 
prvkem Vašeho zahradního 
posezení. Je dodáván včet-
ně základové desky.

Hnědý - jemný
vymývaný

POVRCH:

AKČNÍ 

CENA

NAVÍC ZDARMA

Grilovací brikety + podpalovač  2v1 *

    * změna v průběhu akce vyhrazena


