platí od 1.1.2012

Zahradní krby
Zahradní krby

Zahradní krby NORMAN
Krbové střechy

Dvacetileté zkušenosti firmy Norman, největšího výrobce zahradních krbů v České republice, umožňují nabídnout skutečně
široký sortiment zahradních krbů v různých provedeních i cenových relacích, vše v dokonalé kvalitě. Zahradní krby Norman slouží již
mnoho let tisícům spokojených zákazníků v Čechách a řadě dalších zemí Evropy.
Úspěchy na náročném evropském trhu svědčí o kvalitách a přednostech těchto výrobků. Na rozdíl od běžných zahradních krbů
zůstávají krby Norman i po letech stále poutavým a elegantním doplňkem
Vaší zahrady. Dokonalý design, dlouhá životnost a stálost materiálů,
minimální nároky na údržbu a zaručená odolnost proti povětrnostním
podmínkám i žáru ohně – tak lze krátce charakterizovat zahradní krby od
firmy Norman.

Měděné krbové střechy mají jedinečnou trvanlivost, odolnost proti korozi, a také nenapodobitelnou barvu a patinu. Právě patinu
získává měď až časem a pouze působením vnějších povětrnostních vlivů. Pokud ovšem chcete, aby střecha Vašeho krbu vypadala stále
jako nová, je nutné používat pro tento účel vhodné čistidlo na barevné kovy.
Nerezové krbové střechy mají rovněž téměř nekonečnou životnost, ale na rozdíl od měděných střech zůstává jejich barva téměř
neměnná a čistící prostředek na nerez je nutné použít pouze tehdy, chcete-li docílit naprosté dokonalosti povrchu.
Ocelové krbové střechy mají také svoje přednosti: příznivá cena, barevná povrchová úprava, velmi dobrá odolnost vůči vysokým
teplotám a vysoká pevnost. Barevný povrch je možné po čase obnovit.

Přednosti zahradních krbů Norman*

Povrchy krbů

A) Celý prostor ohniště je obložen šamotovými plátky, které
chrání betonové díly před žárem ohně. Krb je určen pro grilování na
dřevěném uhlí, ale umožňuje 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 smete do
popelníku a ten se vyjme z posuvného uchycení pod pracovní 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 dřevěnými madly
má delší životnost než běžný rošt pochromovaný. Dřevěná madla
umožňují manipulaci s roštem i bez použití ochranných rukavic.
F) Stavebnicový systém krbů umožňuje montáž bez použití
spojovacích lepidel, tmelů a speciál. 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.

Výhodou povrchů z vymývaného betonu je jejich stálobarevnost, odolnost proti UV záření, snadná údržba a velmi vysoká pevnost.
Oproti tomu je otryskávaný povrch trochu náročnější na údržbu, ale současně působí velmi přirozeným dojmem přírodního kamene
/žuly či pískovce/. Některé krby mají pouze nanesenu bílou strukturální omítku a dávají tak možnost dotvořit povrch vhodnou fasádní
barvou dle vlastních představ a sladit tak povrch krbu s okolním exteriérem.

Závěrem
Na této stránce jsme se pokusili pouze zkráceně představit zahradní krby Norman z hlediska jejich předností a užitné hodnoty.
Zdaleka zde však nebyla vylíčena velká variabilita krbů řady Variant s téměř nevyčerpatelnou možností kombinací typu krbu, povrchu
a materiálu střechy. Nezmínili jsme se také o širokém sortimentu zvláštního příslušenství a doplňků. Tyto a další možnosti Vám
představíme na následujících stránkách a Vy již můžete vybírat ten nejvhodnější zahradní krb pro Vás.

* Platí pouze pro většinu vyráběných modelů
Vysvětlení piktogramů
provedení střech:

Střecha klasická: z mědi

výška



šířka

z nerezi

hloubka

z oceli - barva černá

Střecha douzovací: z oceli - barva černá

rozměr grilovací plochy,
nikoliv samotného roštu.

hmotnost



ARCUS

Zvláště elegantní krb jistě překvapí Vaše návštěvy originálním elipsovitým tvarem a solidní, mohutnou konstrukcí. Obě možné varianty, s měděnou i nerezovou střechou, se určitě stanou ozdobou Vaší
zahrady. Dřevěná polička jako zvláštní příslušenství.

AVANTA

Měkké linie křivek v kombinaci s plochými díly krbu působí na tomto modelu přirozeně a s Vaší
zahradou jistě vytvoří harmonický celek. Základová deska je již ve standardním provedení.
Možnost výběru střechy z mědi či nerezu.

POVRCH:
Terakota - otryskávaný
(na zakázku)

Červeno - bílý
vymývaný

POVRCH:

Šedo - bílý
vymývaný

Bílý - vymývaný
(na zakázku)

Bílo - šedý
otryskávaný
(na zakázku)

184 cm



110 cm

Žlutý - otryskávaný
(na zakázku)

73 cm

ŘADA VARIANT

50 x 38 cm

450 kg

192 cm

Červeno - bílý
vymývaný

Žlutý
otryskávaný
(na zakázku)

Šedo - bílý
vymývaný

Terakota
otryskávaný
(na zakázku)

Bílý
vymývaný
(na zakázku)

Bílo - šedý
otryskávaný
(na zakázku)

110 cm

Na zakázku možné rohové provedení.

73 cm

50 x 38 cm

460 kg

ŘADA VARIANT



KOMFORT

Měděná, nerezová, případně černá ocelová střecha, nadčasový tvar. Komfort je zahradní krb vhodný do každé zahrady. Vyobrazenou základovou desku možno objednat jako
zvláštní příslušenství.

Moderně i klasicky se představuje tento krb s obloukovou přední hranou pracovní
desky a se střechou z mědi, nerezu nebo černě lakované oceli. Otočný držák a závěsný
rošt jako zvláštní příslušenství. Ve standardní výbavě grilovací rošt  x 8 cm.

ATLANTIK

POVRCH:

POVRCH:
Červeno - bílý
vymývaný

Šedo - bílý
vymývaný

Bílý - vymývaný
(na zakázku)

182 cm



110 cm

ŘADA VARIANT

73 cm

50 x 38 cm

370 kg

182 cm

Na zakázku možné rohové provedení.
Vyobrazenou základovou desku možno objednat jako zvláštní příslušenství

Na zakázku možné rohové provedení.

Červeno - bílý
vymývaný

Žlutý
otryskávaný
(na zakázku)

Šedo - bílý
vymývaný

Terakota
otryskávaný
(na zakázku)

Bílý
vymývaný
(na zakázku)

Bílo - šedý
otryskávaný
(na zakázku)

110 cm

73 cm

50 x 38 cm

350 kg

ŘADA VARIANT



KOMBI

Potřebujete u Vašeho zahradního krbu velkou, nerozdělenou pracovní nebo odkládací plochu?
Pak je tento krb s asymetricky osazenou pracovní deskou vhodný právě pro Vás. Oblíbené jsou
kombinace se všemi typy střech - měděnou, nerezovou i černou ocelovou.

Stejně jako model Kombi má i tento krb odkládací plochu vpravo. Ustupující křivka přední
hrany pak vytváří individuální charakter tohoto typu. Možno vybavit střechou z mědi,
nerezu i černé lakované oceli.

LAGUNA

POVRCH:

POVRCH:
Červeno - bílý
vymývaný

Šedo - bílý
vymývaný

Bílý - vymývaný
(na zakázku)

182 cm

8

110 cm

73 cm

ŘADA VARIANT

50 x 38 cm

370 kg

182 cm

Červeno - bílý
vymývaný

Žlutý
otryskávaný
(na zakázku)

Šedo - bílý
vymývaný

Terakota
otryskávaný
(na zakázku)

Bílý
vymývaný
(na zakázku)

Bílo - šedý
otryskávaný
(na zakázku)

110 cm

73 cm

50 x 38 cm

ŘADA VARIANT

350 kg



PARTY

Snížená verze oblíbeného modelu Kombi je vhodná zvláště tam, kde by větší krb působil svojí
výškou příliš mohutně. Snížená poloha pracovní desky je také vhodná pro obsluhu vsedě.
Materiál střechy možno vybírat z mědi, nerezu a lakované oceli.

Také u tohoto modelu lze při instalaci využít snížené konstrukční výšky a celkově odlehčeného
vzhledu. Výběr možných variant střech je stejný jako u modelu Party.

PIANO

POVRCH:

POVRCH:
Červeno - bílý
vymývaný

Šedo - bílý
vymývaný

Bílý - vymývaný
(na zakázku)

147 cm

10

110 cm

73 cm 50 x 38 cm 320 kg

ŘADA VARIANT

147 cm

Červeno - bílý
vymývaný

Žlutý
otryskávaný
(na zakázku)

Šedo - bílý
vymývaný

Terakota
otryskávaný
(na zakázku)

Bílý
vymývaný
(na zakázku)

Bílo - šedý
otryskávaný
(na zakázku)

110 cm

73 cm

50 x 38 cm

300 kg

ŘADA VARIANT 11

MINI

Potřebujete otevřené grilovací ohniště v elegantním provedení s dlouhou životností? Tento typ Vám
zaručí všechny funkce velkého krbu, širokou škálu možného příslušenství a to s minimálními nároky
na prostor.

Opravdu nevšední tvar a jednoduchá konstrukce - to jsou přednosti tohoto jedinečného
typu zahradního krbu. A povrch si můžete sami barevně přizpůsobit Vašim potřebám
a vkusu.

RUSTIKA

POVRCH:
Červeno - bílý
vymývaný

Šedo - bílý
vymývaný

POVRCH:
Bílá
strukturální
omítka

Bílý - vymývaný
(na zakázku)

100 cm

1

80 cm

ŘADA VARIANT

73 cm

50 x 38 cm

290 kg

202 cm
Tento zahradní krb je vhodný pouze pro grilování na dřevěném uhlí.

72 cm

70 cm

45 x 46 cm

310 kg

ŘADA LIA-NOR 1

VESUV

Něco opravdu klasického? Typ Vesuv splňuje představy o esteticky vyváženém a cenově výhodném zahradním krbu. Možnost vlastní dodatečné barevné úpravy povrchu zcela dle Vašich
představ. Možno použít běžné fasádní barvy.

Varianta krbu Vesuv bez základové desky a se sníženým komínovým nástavcem.

SANTORIN

POVRCH:

POVRCH:
Bílá
strukturální
omítka

210 cm

1

120 cm

Bílá
strukturální
omítka

65 cm

ŘADA LIA-NOR

54,5 x 37 cm 350 kg

172 cm

120 cm

65 cm

54,5 x 37 cm

300 kg

ŘADA LIA-NOR 1

AVANTA
EXCLUSIV

Exklusivní varianta zahradního krbu Avanta. Od klasické Avanty se odlišuje černou
broušenou pracovní deskou a leštěnou žulovou deskou před prostorem ohniště.
Základová deska a grilovací rošt již ve standardním provedení, střecha nerez.

Skutečný šperk ve Vaší zahradě. Povrch betonové nohy s jemnou otryskávanou strukturou.
Keramické tvarovky okolo ohniště. Kompletně pozinkované ocelové části krbu. Střecha a větrná
clona z matného nerezového plechu. Rošt a otočný držák ve standardní výbavě.

ASTRA

POVRCH:

POVRCH:
Bílo - šedý
otryskávaný

192 cm

1

110 cm

ŘADA EXCLUSIV

Bílo - šedý
otryskávaný

80 cm

50 x 38 cm

475 kg

225-257 cm

93 cm

104 cm

ø 50 cm

180 kg

ŘADA EXCLUSIV 1

PALEO

Originální, rustikální zahradní krb sjednocující kouzlo otevřeného ohně s charakterem
přírodního kamene.

Zahradní krb vyjímečný svým neobvyklým designovým řešením. Mírně zaoblené linie a netradiční
provedení krbové střechy zaujmou především ty, kteří hledají zahradní krb vhodně doplňující současnou moderní architekturu.

INCA

Zadní pohled
na kouřový
výdech.

POVRCH:

202 cm

18

POVRCH:
Obklad z přírodního
kamene (porfyr)

Terakota
otryskávaný

Obklad z přírodního
kamene (křemenec)

Bílo - šedý
otryskávaný
(na zakázku)

80 cm

77 cm

ŘADA EXCLUSIV

45 x 46 cm

470 kg

163 cm

110 cm

73 cm

50 x 38 cm

490 kg

ŘADA EXCLUSIV 1

ATLAS

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

Varianta krbu Atlas rozšířená
o možnost douzování.

ATLAS S DOUZOVACÍ NÁSTAVBOU

POVRCH:

POVRCH:
Bílý - jemný
vymývaný

Bílý - jemný
vymývaný

Hnědý - jemný
vymývaný

205 cm

0

110 cm

73 cm 50 x 38 cm

ŘADA EXCLUSIV

Hnědý - jemný
vymývaný

590 kg

215 cm

110 cm

73 cm 50 x 38 cm 598 kg

ŘADA EXCLUSIV 1

ARCUS
EXCLUSIV

Opravdu exklusivní varianta zahradního krbu Arcus se odlišuje upraveným tvarováním
měděné nebo nerezové střechy, tvarováním přední hrany grilovacího roštu do oblouku, žulovou deskou v přední části pracovní plochy chráněnou před žárem nerezovým
hradítkem a základovou deskou v základní sestavě. Dřevěná polička jako zvláštní
příslušenství.

ALEGRA

Dvoubarevné provedení, výrazná římsová deska a jemný otryskaný povrch upoutají na
první pohled. Základová deska je již ve standardním provedení. Střecha nerez.

POVRCH:
Bílo - šedý
otryskávaný

POVRCH:
Terakota otryskávaný
/ Bílo - šedý otryskávaný

Žlutý
otryskávaný
(na zakázku)

192 cm



110 cm

83 cm

ŘADA EXCLUSIV

50 x 38 cm

530 kg

198 cm

110 cm

73 cm

50 x 38 cm

433 kg

ŘADA EXCLUSIV 

NOVERA

Praktická římsová deska zvětšuje odkladové plochy tohoto krbu, provedeného v kombinaci dvou barev. Základová deska je již ve standardním provedení. Střecha měděná
nebo nerezová.

Douzovací střecha je varianta ocelové krbové střechy, vhodná pro tyto modely
řady Variant: Komfort, Party, Atlantik, Laguna, Kombi a Piano. Obohacuje
možnost použití krbu o douzování a ohřívání klobás, špekáčků a jiných masných
výrobků. Přídavný rošt znásobuje grilovací prostor krbu. K vybavení patří také
teploměr, nerezové háčky na zavěšování uzenin a dvířka s ventilačním otvorem
k uzavření spalovacího prostoru. Výška krbu s udírnou je o cca  cm větší než se
standardní ocelovou střechou.

DOUZOVACÍ
STŘECHA

Uzavřené ohnište-douzování

Otevřené ohniště-grilování

POVRCH:
Terakota jemný vymývaný
/ Šedý jemný vymývaný
Symbol označujicí možnost
vybavení tímto typem střechy.

184 cm



110 cm

73 cm 50 x 38 cm 499 kg

ŘADA EXCLUSIV



SIESTA

Jednoduchá koncepce cenově výhodné varianty zahradního krbu s betonovou střechou. Prakticky
tvarované desky ohniště ze žáruvzdorného betonu zabraňují vypadávání žhavých uhlíků
z prostoru ohniště. Nerezový grilovací rošt s dřevěnými madly obsažen v základní výbavě.

Úsporná varianta zahradního krbu s širokým betonovým komínem.Prakticky tvarované desky ohniště
ze žáruvzdorného betonu zabraňují vypadávání žhavých uhlíků z prostoru ohniště. Nerezový grilovací
rošt s dřevěnými madly obsažen v základní výbavě.

PIKO

POVRCH:
Bílo -šedý
vymývaný
jemný

POVRCH:
Bílo-šedý
výmývaný
jemný

Hnědý
vymývaný
jemný

185 cm



110 cm

ECONOMY

73 cm 50 x 38 cm

508 kg

183 cm

110 cm

73 cm 50 x 38 cm 520 kg

ECONOMY 

ATLANTIK
COLORA

Dvoubarevné provedení osvědčeného modelu Atlantik z řady Variant. Barevná kombinace šedobílého povrchu s povrchem barvy terakota a se střechou z mědi nebo
nerezu vytváří klasický, harmonický celek s novou, moderní tváří. Základová deska
již ve standardním provedení.

Stejné barevné a materiálové kombinace jako u krbu Atlantik Colora,
ale použité u krbu Arcus. Základová deska opět patří již k základnímu
vybavení. Střecha nerezová nebo měděná.

ARCUS COLORA

POVRCH:

POVRCH:

Šedý jemný
vymývaný / Terakota
jemný vymývaný

190 cm

8

110 cm

Terakota
jemný vymývaný
/ Šedý jemný
vymývaný

73 cm 50 x 38 cm 440 kg

ŘADA COLORA

Šedý jemný
vymývaný
/ Terakota
jemný vymývaný

192 cm

110 cm

Terakota
jemný vymývaný
/ Šedý jemný
vymývaný

73 cm 50 x 38 cm 540 kg

ŘADA COLORA 

ROHOVÁ SESTAVA

ATLANTIK

Máte-li k dispozici rohový prostor větších rozměrů, jistě oceníte nabídku kompletních rohových sestav vycházejících z koncepce některých základních typů krbů
s upravenou pracovní deskou a obohacených o boční stoly a základové desky v odpovídajícím provedení.

ROHOVÁ SESTAVA

ATLAS/ATLAS s douzovací nástavbou
POVRCH:

Bílý - jemný
vymývaný

Hnědý - jemný
vymývaný

205/215 cm 188 cm

ROHOVÁ SESTAVA

188 cm 50 x 38 cm 980 kg

AVANTA EXCLUSIV

POVRCH:

Bílo - šedý
otryskávaný

POVRCH:

190 cm

0

188 cm

188 cm

ROHOVÉ SESTAVY

50 x 38 cm

990 kg

Červeno - bílý
vymývaný

Bílý - vymývaný

Šedo - bílý
vymývaný

192 cm

188 cm

188 cm 50 x 38 cm 930 kg

ROHOVÉ SESTAVY 1

Kod 0501
obdelník. 84 x 55 cm
/pod krby řady Variant
mimo Arcus a Avanta/,
povrch možný dle povrchu krbu
Kod 0502
oválná 95 x 64 cm,
/pod krby Arcus/,
povrch možný dle povrchu krbu

DOPLŇKY

AVANTA
ARCUS
ATLANTIK
KOMFORT
KOMBI
LAGUNA
PARTY
PIANO
MINI
RUSTIKA
VESUV
SANTORIN
ASTRA
PALEO
ATLAS
INCA
ALEGRA
NOVERA
SIESTA
PIKO

Základová deska

AVANTA
ARCUS
ATLANTIK
KOMFORT
KOMBI
LAGUNA
PARTY
PIANO
MINI
RUSTIKA
VESUV
SANTORIN
ASTRA
PALEO
ATLAS
INCA
ALEGRA
NOVERA
SIESTA
PIKO

DOPLŇKY

Souprava ražniči

Kod 210701
Souprava ražniči na 6 jehel
/na gril. jehlu ø 8/

Grilovací jehla

Košíčky na drůbež
Kod 210602
55 cm /Ø 8 mm/

Kod 210801
Košíčky na drůbež - pár
/na jehlu ø 8 mm/

Kod 210601
65 cm /Ø 8 mm/

Nosič grilovací jehly

Pouzdro Paleo
Kod 211303
/nutné k uchycení otočného
držáku na krb Paleo a Rustika/

Kod 210301
úhlopříčný 65 cm

Nosič grilovací jehly

Odkládací polička
Kod 211401
Komfort - rovná

Kod 210302
závěsný 55 cm

Kod 211402
Arcus - oblouková

Otočný držák

Biorošt
Kod 210102
53 x 38 cm, nerez

Kod 210401

Závěsný rošt

Kod 210201
53 x 38 cm
Kod 210101
obdelníkový
42 x 35 cm

Rošt grilovací

Kod 210203
60 x 40 cm
Kod 210202
68 x 39 cm

Rošt grilovací na nožkách

Závěsný rošt
Kod 210204
45 x 46 cm

Kod 211305
kruhový, nerezový
Ø 49,5 cm



Kod 210205
55 x 35 cm

= možné vybavení

S = standard



Nástavec**

Kod 211407
Komfort
70 x 45 cm, hnědý

Stolek odkládací dřevěný

Nástavec**

Kod 211404
Arcus
70 x 45 cm, šedý

Kod 211006
pro krb Rustika
se strukt. omítkou
30 cm

Závěs na nářadí

Kod 211405
Arcus
70 x 45 cm, hnědý

Vložka do krbu

Kod 211012 12
pro krb Atlas a Siesta
40 cm, hnědý jemný
Kod 211012 10
pro krb Atlas a Siesta
40 cm, bílý jemný
Kod 211012 16
pro krb Atlas a Siesta
40 cm, bílo-šedý

Kod 211501
určeno pro Paleo a Rustika,
včetně grilovacího roštu.
V x Š x H: 27 x 48,5 x 46 cm

Rošt do ohniště

Kod 211201
/na krbovou desku síly 70 - 85 mm/

Kod 211502
ocel 12 x 12 mm
Š x H: 43 x 36 cm

Kod 211202
obloukový
/na krbovou desku síly 70 - 85 mm/

Pouzdro

Motor

Stolek odkládací dřevěný
Kod 211406
Komfort
70 x 45 cm, šedý

Kod 211005 P, Q
pro krb Paleo
s kamenným obkladem 30 cm
(porfyr nebo křemenec)

Nástavec**

DOPLŇKY

AVANTA
ARCUS
ATLANTIK
KOMFORT
KOMBI
LAGUNA
PARTY
PIANO
MINI
RUSTIKA
VESUV
SANTORIN
ASTRA
PALEO
ATLAS
INCA
ALEGRA
NOVERA
SIESTA
PIKO

AVANTA
ARCUS
ATLANTIK
KOMFORT
KOMBI
LAGUNA
PARTY
PIANO
MINI
RUSTIKA
VESUV
SANTORIN
ASTRA
PALEO
ATLAS
INCA
ALEGRA
NOVERA
SIESTA
PIKO

DOPLŇKY

Ochranný vak

Kod 211301
svorka /k uchycení otočného
držáku, vhodné pro krb
Vesuv a Santorin/
Kod 211302
šroubovací
/vhodné k uchyc. otoč. držáku
u krbů bez integr. otvoru - vlast.
stavby/

Kod P000005
na krby Norman
(univerzální)

Grilovací deska
Kod P010101S
220 V (10 kg)*
výkon cca 4 W
ot. 2-2,4 min-¹

Kod 210103
Grilovací deska
41 x 36 x 3 cm
dvoudílná
+ nosič 53 x 38 cm

Kod P010101
1.5 V

Nářadí krbové

Motor
Kod 211101
sada 4 ks
/pohrabáč, lopatka,
smetáček, kleště/

Kod P010101P
220 V (25 kg)*



** Použití nástavců je z bezpečnostních důvodů omezeno
na jeden kus a vždy je třeba respektovat instalační pokyny!

= možné vybavení
= podmíněné použití

S = standard

* Jedná se o údaj uváděný dodavatelem,
prakticky využitelná nosnost je cca poloviční !

= podmíněné použití



AVANTA
ARCUS
ATLANTIK
KOMFORT
KOMBI
LAGUNA
PARTY
PIANO
MINI
RUSTIKA
VESUV
SANTORIN
ASTRA
PALEO
ATLAS
INCA
ALEGRA
NOVERA
SIESTA
PIKO

DOPLŇKY
Koš na boční grilování

Příklady možných sestav příslušenství

Kod 210901

Nástavec
Kod 211001
Komfort měděný, 30 cm

Úhlopříčný nosič grilovací jehly, grilovací jehla dl. 65
cm, motorek

Otočný držák, závěsný rošt

Otočný držák, grilovací jehla dl. 55 cm, nosič grilovací
jehly závěsný, koš na boční grilování, odkládací polička

Otočný držák, závěsný rošt, pouzdro Paleo

Rošt do ohniště

Nářadí s držákem

Žulová deska Variant před topeniště

Odkládací polička dřevěná

Mastková deska v ohništi

Dřevěný boční stolek u krbu

Kod 211002
Komfort nerezový, 30 cm

Nástavec
Kod 211003
Arcus měděný, 30 cm

Servírovací podložka
Kod P011014
ø 25 cm /bukový masiv/
Kod P011015
ø 28 cm /bukový masiv/

Žulová deska
Kod 211601
Žulová deska Variant
před topeniště
60 x 33 x 2 cm
hmotnost 10,4 kg

Stolek boční

ilustrační foto

Stolek boční

Kod 2117..
Stolek boční beton., rovný Variant
(povrch dle krbu) 0 x  x 0 cm, hm.  kg
Kod 2118..
Stolek boční beton., rovný Avanta
(povrch dle krbu) 0 x  x 0 cm, hm.  kg
Kod 211836E
Stolek boční beton., rovný Avanta Exclusiv
0 x  x 0 cm, hm.  kg (tyto tři stolky
jsou vždy dodávány se zákl. deskou)
Kod 211912
Stolek boční betonový Atlas hnědý
90 x 50 x 64 cm hm. 210 kg
Kod 211910
Stolek boční betonový Atlas bílý
90 x 50 x 64 cm hm. 210 kg



= možné vybavení

S = standard



REALIZACE

Siesta
Ukázky realizací v exteriéru

Avanta Exclusiv

Přemýšlíte, jak svoji zahradu
dále vylepšit ?

Seznamte se s naším programem
PŘÍRODNÍ KÁMEN PRO ZAHRADU A PARK
nebo navštivte naši vzorovou zahradu ve Veleni

Atlantik Colora
Arcus Exclusiv
s dřevěným bočním stolkem

Rohová
sestava
Atlantik
s douzovací
střechou

8

Rohová sestava
Avanta Exclusiv

www.norman-cz.cz



Kontakt

NORMAN spol. s r.o.

Hlavní ul. č. 201
250 63 Veleň, Praha - východ
Czech Republic
tel./fax: 00420-283 933 408
tel./fax: 00420-283 933 959
e-mail: norman-cz@norman-cz.cz
www.norman-cz.cz
Výrobce si vyhrazuje právo technických změn.
Vzhledem k použití přírodních materiálů mohou
vzniknout drobné barevné rozdíly.
© 2012 Norman spol. s r.o.
©

je registrovaná ochranná známka
firmy Norman spol. s r.o.

©

is registered trademark
of NORMAN Company

www.norman-cz.cz
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