
Přednosti zahradních krbů Betowa:
• dekorativní alternativa k přenosným grilům
• vysoká kvalita použitých materiálů
• velká odolnost proti žáru (prostor ohniště vyroben za speciálního tepelně odolného betonu)
• ergonometrická grilovací výška zajišťující komfortní použití
• grilovací rošt je standardní součástí vybavení krbu

Zahradní krby Betowa jsou určeny pro použití ve volném prostoru zahrady. Tyto zahradní krby 
jsou vyrobeny z betonu, odolného proti povětrnosti a mrazu a vyznačují se dobrou funkčností 
a bezpečností. Jednotlivé betonové prvky krbu se jednoduše složí dle přiloženého návodu na montáž 
a obsluhu. Šedé betonové díly mohou být zkrášleny vhodnou venkovní barvou nebo tenkovrstvou 
omítkou dle vlastního výběru. Životnost probarvených betonových dílů je možno prodloužit 
dodatečným nátěrem vodoodpudivou bezbarvou disperzí. Krby zobrazené v tomto prospektu 
jsou vyobrazeny včetně provedené povrchové úpravy.

Vysoká kvalita použitých materiálů společně s jejich pečlivým zpracováním zaručují, že z Vašeho 
zahradního krbu Betowa budete mít dlouho radost.

Výhradní prodej zahradních krbů BETOWA v České republice zajišťuje Norman spol. s r.o.

Zahradní  k rby

„Radost z grilování i posezení u otevřeného ohně.“
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Novus
Jednoduchý zahradní krb, dodávaný jako stavebnice 

v provedení bez povrchové úpravy (betonově šedá barva) 
s probarvenou dvoudílnou pracovní deskou. Čtyřdílná betonová 

střecha,  spojovací žáruvzdorný silikon je součástí dodávky. 
Výškově stavitelný chromovaný grilovací rošt, dvoudílná deska 

ohniště. Topení dřevem je možné.

New Mexiko
Dodáváme jako stavebnici v provedení bez 
povrchové úpravy (betonově šedá barva) 
s probarvenou základovou a pracovní deskou. 
Výškově stavitelný chromovaný grilovací rošt, 
dvoudílná deska ohniště. Topení dřevem je možné 
pouze při použití  „Sady ohniště pro zvýšenou 
odolnost proti přetopení“ (k dodání za příplatek).

Westerland
Praktický zahradní krb s odkládací plochou, 
dodávaný jako stavebnice v provedení bez 

povrchové úpravy (betonově šedá barva) 
s černě  probarvenou střechou, základovou 

deskou a  pracovní deskou. Výškově 
stavitelný chromovaný grilovací rošt, 

dvoudílná deska ohniště. 
Topení dřevem je možné.

Optima
Dodáváme jako stavebnici v provedení bez povrchové úpravy 
(betonově šedá barva) s probarvenou základovou a pracovní 
deskou. Výškově stavitelný chromovaný grilovací rošt, dvoudílná 
deska ohniště včetně žáruvzdorné vložky. Topení dřevem 
je možné .

Finow

Usedom
Dodáváme jako stavebnici s konečnou povrchovou úpravou, provedenou 

ručně osazenými mrazuvzdornými pásky z pálené hlíny. Střecha, základová 
a pracovní deska jsou probarveny do odstínu terakota.  Výškově stavitelný 

biorošt z kvalitní nerezové oceli. Sada ohniště pro zvýšenou odolnost 
proti přetopení je složená z žáruvzdorné vložky, litinového roštu a jeho 

žáruvzdorného držáku. Topení dřevem je možné.
Uvedené příslušenství je součástí dodávky.

Vyobrazení představuje 
zahradní krb 
“Westerland“ včetně 
bioroštu (k dodání jako 
zvláštní příslušenství) 
a s  provedenou 
povrchovou úpravou.

Vyobrazení 
představuje 

zahradní krb 
“New Mexiko“ včetně 

„ Sady ohniště pro 
zvýšenou odolnost 

proti přetopení“ 
(je možno objednat 

za příplatek) 
a s provedenou 

povrchovou 
úpravou.

Vyobrazení 
představuje 
krb “Novus“ 
včetně 
provedené 
povrchové 
úpravy.
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Vyobrazení 
představuje 

zahradní krb “Finow“ 
s  provedenou 

povrchovou 
úpravou.

Sadu ohniště pro 
zvýšenou odolnost 

proti přetopení 
je možno objednat 

za příplatek.

Vyobrazení představuje zahradní 
krb “Optima“ s provedenou 

povrchovou úpravou.
Sadu ohniště pro zvýšenou 

odolnost proti přetopení 
a nerezový biorošt je možno 

objednat 
za příplatek.

Dodáváme jako stavebnici 
v provedení bez povrchové úpravy 
(betonově šedá barva) s probarvenou 
střechou, základovou a pracovní 
deskou. Výškově stavitelný 
chromovaný grilovací rošt, dvoudílná 
deska ohniště včetně žáruvzdorné 
vložky. Topení dřevem je možné.

195 cm 93 cm 60 cm 300 kg55 x 34 cm

192 cm 120 cm 60 cm 375 kg55 x 34 cm

200 cm 150 cm 50 cm 530 kg55 x 34 cm

215 cm 120 cm 65 cm 480 kg55 x 34 cm

200 cm 120 cm 65 cm 430 kg55 x 34 cm

200 cm 120 cm 65 cm 500 kg55 x 34 cm

Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou platné pro rok 2013

21 990,-

10 990,-

10 990,-
4 890,-

7 490,-

11 990,-



Grilovací rošt
pochromovaná ocel
cca. 55 x 34 cm
 

Bio rošt
nerezová ocel
cca. 55 x 35 cm
 

Sada ohniště 
pro zvýšenou odolnost 
proti přetopení
cca. 51 x 29 cm
 

 

Ochranný vak
1. cca. 125 x 80 x 235 cm
2. cca. 170 x 80 x 235 cm
 

Prodlužovací díl 
krbového komínu   
barva: šedá, hnědá, černá
cca. 30 x 30 x 33 cm

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
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PRAHA

D11

E65

E55

Deska ohniště
cca. 52 x 29 cm
 

Žáruvzdorný tmel
 

 
Sada pro provedení 
povrchové úpravy

Výhradní prodej v České republice zajišťuje:
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šedý hnědý, černý
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