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BAREVNÉ PROVEDENÍ NEREZOVÝCH KRBŮ FIRESTAR:

O SPOLEČNOSTI FIRESTAR:

Již více než 30 let vyrábí společnost Firestar zahradní krby a příslušenství z nerezové oceli. Díky modernímu 
výrobnímu zařízení, školenému odbornému personálu a správnému know-how dodává zahradní krby, které jsou 
jak svojí kvalitou, tak i svojí funkčností nepřekonatelné. 

Ve výrobnách v Hannoveru a Löbnitzu se zpracovává výhradně ta nejlepší nerezová ocel od renomovaných 
dodavatelů. Jen tak se dosahuje kvality, která je pro váš zahradní krb žádoucí. Dokonalá možnost rozdělání 
otevřeného ohně a grilování, nadčasový design a prvotřídní zpracování umožňují zahradnímu krbu Firestar stát se 
ozdobou ve vaší zahradě. 

Dopřejte si příjemné hodiny na vaší terase a rozmazlete své hosty kulinářskými chuťovkami na otevřeném ohni. 
Zasloužíte si to!

* NEREZOVÝ S KARTÁČOVANÝM POVRCHEM BEZ BAREVNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
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NEW MEXICO KOMPAKT CLASSIC
DESIGN

BROWN SUGAR
EXCLUSIV

CUBE CLASSIC
DESIGN

BROWN SUGAR
EXCLUSIV

výška 180  cm

výška 215  cm

výška 250  cm výška 250  cm

výška 270  cm

VELIKOSTI JEDNOTLIVÝCH NEREZOVÝCH KRBŮ FIRESTAR:

Všechny díly krbů firmy Firestar 
jsou vyrobeny výhradně z nejlepší 
nerezové oceli od renomovaných 
dodavatelů.

Krby firmy Firestar jsou navrženy 
a montovány v Německu. Díky 
tomu garantujeme nejvyšší 
možnou kvalitu.

Všechny krby jsou opatřeny 
pojezdovými kolečky, která 
umožňují snadné přemístění krbu 
tam, kde ho zrovna chcete mít.

Ve všech krbech Firestar můžete 
udržovat nejen otevřený 
oheň, ale i grilovat. Vytvoříte 
si tak jedinečnou atmosféru 
a v chladnějším počasí vás krb 
díky vyzařovanému teplu zahřeje.

VÝHODY KRBŮ FIRESTAR:

Ø 80 cm75 x 75 cmØ 70 cmØ 65 cmØ 52 cm
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CLASSIC 
Model Firestar “CLASSIC“ je základním 
modelem pro krby Ø 70 resp. Ø 80 cm. 
Díky rozsáhlému příslušenství můžete váš 
krb přizpůsobit vašim potřebám. Součástí 
standardní výbavy u všech krbů Ø 70/80 je 
grilovací rošt a pánev pro zachytávání tuku, 
které získáte zdarma.

Dostupné velikosti: Ø 70  cm, výška 250  cm
 Ø 80  cm, výška 270  cm

Pojezdová kolečka: ANO

Dostupné barvy:

DESIGN 
U modelu Firestar “DESIGN“ jsou krbová střecha 
a trubkové zábrany provedeny z kartáčovaného 
nerezového plechu a vlastní tělo krbu je povrchově 
upraveno barevným nástřikem. Vybrat si můžete ze 
čtyř barev.

Dostupné velikosti: Ø 70  cm, výška 250  cm
 Ø 80  cm, výška 270  cm
Pojezdová kolečka: ANO

Dostupné barvy:
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BROWN SUGAR 
Zahradní krb Firestar “BROWN SUGAR“ je lakovaný luxusní hnědou 
metalickou barvou a některé doplňky jsou provedeny z masivní mědi. 
Díky této kombinaci působí tento krb velmi exkluzivním dojmem 
a jistě nadchne vás i vaše hosty.

Dostupné velikosti: Ø 70  cm, výška 250  cm
 Ø 80  cm, výška 270  cm

Pojezdová kolečka: ANO

EXCLUSIV 
Model Firestar “EXCLUSIV“ vás přesvědčí svým 
moderním vzhledem. Tento zahradní krb je 
celý vyroben z kartáčovaného nerezového 
plechu bez barevné povrchové úpravy a díky 
tomu dokáže vaší zahradě propůjčit nádech 
exkluzivity a luxusu.

Dostupné velikosti: Ø 70  cm, výška 250 cm
 Ø 80  cm, výška 270  cm

Pojezdová kolečka: ANO

Dostupné barvy:

Dostupné
barvy:
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CUBE 
Tímto modelem jsme vstoupili na zcela 
novou cestu. Firestar “CUBE“ je zahradní krb 
s dvouplášťovým ohništěm a jedinečným 
strohým designem. Přímé linky 
a nezaměnitelný styl propůjčují tomuto krbu 
neopakovatelný šarm. Firestar “CUBE“ může 
být buď v kompletně lakovaném provedení, 
nebo ve variantě s nerezovou kartáčovanou 
střechou. Prostor ohniště má shodné 
provedení jako modely Ø 70 cm a i tento krb 
vás přesvědčí svojí funkčností a schopností 
vyzařovat teplo.

Dostupné velikosti: 75x75  cm, výška 250  cm
 
Pojezdová kolečka: ANO

Dostupné barvy:

NEW MEXICO 
Může to být o trochu menší? Potom pro 
vás máme přesně ten správný krb. Firestar 
“NEW MEXICO“ je zahradní krb s elegantním 
designem a kompaktními rozměry. Krb je pro 
vás zvláště vhodný tehdy, pokud chcete zajistit 
teplo na menším prostoru a nechcete se zříci 
charakteru otevřeného ohně.

Dostupné velikosti: Ø 52  cm, výška 180  cm

Pojezdová kolečka: ANO

Dostupné barvy:
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KOMPAKT / KOMPAKT DESIGN /
KOMPAKT EXCLUSIV 
V podobě zahradního krbu Firestar “KOMPAKT“ Vám nabízíme 
plnohodnotný zahradní krb z nerezu s komfortní možností grilování. 
Tento zahradní krb Vás okouzlí díky své štíhlé formě a pozoruhodně 
elegantním linkám. U krbů Firestar “KOMPAKT“ je celý prostor ohniště 
obložen žáruvzdorným betonem. Tak jsme dosáhli toho, že i při malých 
vnějších rozměrech se nezmenšil prostor ohniště. Výsledkem je zahradní 
krb s vynikající schopností hoření, který se nemusí schovávat před svými 
“většími bratry“. 

Dostupné velikosti: Ø 65  cm, výška 215  cm
 
Pojezdová kolečka: ANO 

Dostupné barvy (KOMPAKT / KOMPAKT DESIGN):

Dostupné barvy (KOMPAKT EXCLUSIV):

NEREZ
KARTÁČOVANÝ

Provedení Kompakt DESIGN
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

GRILOVACÍ PÁNEV

Grilovací pánev je vhodná zvláště pro přípravu zeleniny, paelly, 
opékaných brambor a mnoha dalších pokrmů. Stačí jen povolit uzdu své 
fantazii.

PÁNEV NA STEAKY

Máte chuť na lahodný argentinský steak nebo šťavnatý vepřový plátek? 
S pomocí pánve na steaky mohou být během několika minut připraveny. 
Dobrou chuť.

GRILOVACÍ ROŠT “NEW MEXICO“

Pravoúhlý, praktický, odolný! Proměňte váš Firestar “NEW MEXICO“ 
na komfortní grill. Jednoduše postavte grilovací rošt do ohniště a už to 
může začít. Voňavé klobásky a chutné steaky připravené na otevřeném 
ohni, to je ono.

GRILOVACÍ A OCHRANNÁ PÁNEV

Také pro model Firestar “KOMPAKT“ nabízíme jako zvláštní příslušenství 
pánev pro zachytávání tuku. Pánev jednoduše zavěsíte pod grilovací rošt 
a můžete grilovat bez rizika, že váš grill znečistíte tukem a odkapávající 
šťávou.

PODKLADOVÁ DESKA

U podlah, u kterých hrozí poškození, doporučujeme použít podkladovou 
desku. Krb potom jednoduše umístíte na tuto desku a podlaha je 
bezpečně ochráněna. Deska má průměr 110  cm a je vyrobena 
z kartáčovaného nerezu.

OPRAVNÝ LAK

Stane se to snadno. Nešikovný pohyb s grilovacím nářadím nebo větší 
kus dřeva v ohništi a už můžete mít ošklivý škrábanec na pěkném krbu. 
S příslušným opravným lakem pro váš zahradní krb máte tento problém 
do budoucna vyřešený.
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ČISTICÍ SPREJ

Ošklivé fleky od vody nebo otisky prstů na nerezu jsou minulostí. 
S čisticím sprejem na nerez obnovíte bez námahy krásný vzhled 
nerezového povrchu vašeho krbu. Čisticí prostředek jednoduše nanesete 
na povrch krbu, otřete a krb bude opět zářit jako první den.

PRODLOUŽENÍ KOMÍNU

Někdy je potřeba delší komín. Potřebujete se dostat nad střechu nebo 
jinou překážku? S vhodným prodlužovacím kusem pro váš zahradní 
krb Firestar to nebude žádný problém. Prodlužovací kusy dodáváme 
v délkách 50 a 100  cm.

OCHRANA PROTI VYLÉTÁVÁNÍ JISKER

Vítr fouká ze všech stran. Dřevo zvlhlo a kouří. Večer s přáteli skončil, ale v krbu je ještě žhavé uhlí. To jsou typické situace, při kterých je výhodné 
použít ochranná dvířka proti vylétávání jisker.

KOTLÍK

Kotlík na přípravu guláše, polévky nebo třeba svařeného vína. S tímto 
nerezovým kotlíkem o obsahu 6 litrů můžete některé pokrmy připravovat 
přímo v zahradním krbu před vašimi hosty.

VKLÁDACÍ NEREZOVÉ DNO

Abyste ochránili dno prostoru pro ukládání dřeva proti případnému 
poškrábání laku, nabízíme vám ke všem modelům (mimo modelu New 
Mexico) ochranný nerezový plech. Plech je ze spodní strany pogumován.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

GRILOVACÍ KÁMEN

Pokud jste si oblíbili grilování masa nebo přípravu pizzy na rozpáleném 
kameni, nabízíme vám grilovací kámen s držákem, který je určen pro 
modely Ø 70 a Ø 80 cm.

GRILOVACÍ ŠPÍZY

S ručně otočnými špízy Firestar připravíte bez problému šašlik nebo 
grilovanou zeleninu. Díky originálnímu otočnému mechanizmu nebudete 
mít s otáčením špízů žádný problém.

TOPENIŠTĚ (KRBY Ø 70 a Ø 80  cm)

Díky inovativnímu provedení 
spalovacího prostoru jsme u našich 
krbů mohli zcela vyloučit použití 
šamotu nebo Vermiculitu. Stěny ohniště 
jsou dvouplášťové s uzavřenou izolací 
a tím jsme docílili výrazně vyššího 
sálání tepla v porovnání s tradičním 
jednoplášťovým provedením. Teplo 
je vyzařováno z ohniště přímo vpřed 
a zajistí tak na vaší terase příjemné 
teplo. Dno ohniště je obloženo 
díly z žáruvzdorného betonu a je 
vysoce odolné proti nepřízni počasí 
a mechanickému poškození. Tím 
vám můžeme zajistit, že z vašeho 
zahradního krbu Firestar budete mít 
dlouho radost.   

Žáruvzdorná izolace, odolávající 
teplotě až 1 000 °C, která je 
uzavřena ve stěnách krbu a je 
chráněna proti vlhkosti.

Vnitřní stěna ohniště z nerezového 
plechu

Vnější stěna ohniště z nerezového 
plechu.
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KVALITA V KAŽDÉM DETAILU
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NORMAN spol. s r.o.

Výhradní dovozce zahradních krbů Firestar 

pro Českou a Slovenskou republiku

Hlavní ul. č. 201

250 63 Veleň, Praha - východ

Czech Republic

tel./fax: +420 283 933 408

tel./fax: +420 283 933 959

e-mail: norman-cz@norman-cz.cz

www.norman-cz.cz

SROVNÁVACÍ TABULKA JEDNOTLIVÝCH MODELŮ KRBŮ FIRESTAR 

MODELY

Výška

Výška bez komína

Vnější rozměr základové desky

Vnitřní rozměr topeniště

Hmotnost

180  cm

125  cm

Ø 52  cm

Ø 42  cm

cca 25  kg

215  cm

155  cm

Ø 65  cm

Ø 50  cm

250  cm

175  cm

Ø 70  cm

Ø 54  cm

270  cm

205  cm

Ø 80  cm

Ø 64  cm

250  cm

205  cm

75 x 75  cm

52 x 52  cm

NEW MEXICO KOMPAKT CLASSIC

DESIGN

BROWN 
SUGAR

EXCLUSIV

CLASSIC

DESIGN

BROWN 
SUGAR

EXCLUSIV

CUBE

cca 80  kg cca 75  kg cca 85  kg cca 85  kg

Rozměry


