Výhody zahradních krbů Norman
(platí pro všechny krby kromě modelů
Vesuv, Santorin, Rustika, Paleo)

ARCUS

ATLANTIK LAGUNA

PARTY

Advantages of “Norman” garden fireplaces
(not applicable for models Vesuv, Santorin, Rustika, Paleo)

POVRCH / SURFACE FINISH / OBERFLÄCHENBEARBEITUNG
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Růžovo - bílý
vymývaný

Bílo - šedý
vymývaný
jemný

Šedo - bílý
vymývaný

Bílý - vymývaný
(na zakázku)

Terakota
otryskávaný

P

Q
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pink – white
washed
rosa-weiß
wassergestrahlt

Vorteile der Gartenkamine “NORMAN”
(gilt nicht für Vesuv, Santorin, Rustika, Paleo)

1 - prostor ohniště obložen šamotovými plátky

white-grey
smooth wasched
weiss-grau
wassergestrahlt fein

41

17

Bílá
strukturální
omítka

Terakota
vymývaný
jemný

grey – white
white washed
washed
(customer order)
grau-weiß
weiß – wassergestrahlt
wassergestrahlt
(auf Bestellung)

sandblasted
terracotta
Terrakotta
stahlgestrahlt

(výrazné prodloužení životnosti)

2
4

- fireplace area is paved with fireclay tiles
(greatly increases lifespan)
- die Feuerstätte ist mit Schamotteplatten ausgekleidet
(deutliche Verlängerung der Lebensdauer)

white structural Terracotta smooth
plaster
wasched
weißer
Terrakotta
Strukturputz
wassergestrahlt fein

2 - spodní přívod vzduchu do topeniště
(snadné podpálení a dokonalé hoření)
- bottom fireplace air intake
(easy lighting and perfect burning)
- Feuerstätte mit Unterluft
(einfaches Anzünden und perfekte Verbrennung)

50 x 38 cm

73 cm

50 x 38 cm

73 cm

50 x 38 cm

73 cm

50 x 38 cm

73 cm

184 cm

cca 450 kg

182 cm

cca 350 kg

182 cm

cca 350 kg

147 cm

cca 320 kg

110 cm

19,14,11,36,31

110 cm

19,14,11,36,31

110 cm

19,14,11,36,31

110 cm

19,14,11

(snadné čistění a údržba)

1

- removable stainless ash pan
(easy cleaning and maintenance)
- herausnehmbarer Aschenkasten aus Edelstahl
(einfache Reinigung und Wartung)

4 - ochranný nerezový plech na přední straně
3

ohniště (zvýšená bezpečnost a vždy čistá
plocha před ohništěm)
- protective stainless plate on the front side of the fireplace
(increased safety and always clean area in front
of the fireplace)
- Schutzblech aus Edelstahl an der Vorderseite
der Feuerstätte (erhöhte Sicherheit nach CE Norm
und immer sauber vor der Feuerstätte)

AVANTA

KOMFORT

KOMBI

PIANO

50 x 38 cm

50 x 38 cm

50 x 38 cm

50 x 38 cm

192 cm

182 cm

182 cm

147 cm

110 cm

110 cm

110 cm

110 cm

73 cm

73 cm

73 cm

73 cm

Některá vyobrazená příslušenství nejsou součástí
standardního vybavení krbu.

cca 460 kg

cca 370 kg

cca 370 kg

cca 300 kg

Some accessories pictured are not standard fireplace features.
Einige der abgebildeten Zubehörteile sind nicht in der
Standardausstattung des Kamins enthalten.

19,14,11,36,31

19,14,11

19,14,11

19,14,11,36,31

VARIANT

řada / line / linie

line / linie / řada

VARIANT

VARIANT

řada / line / linie

line / linie / řada

VARIANT

stone (porphyry)
Belag aus
Naturstein
(Porphyr)

tile from natural
stone (quartzite)
Belag aus
Naturstein (Quarzit)

12

31
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Hnědý - vymývaný
jemný

Žlutý
otryskávaný

Bílý - vymývaný
jemný

smooth brown
washed
braun wassergestrahlt,
fein

3 - vyjímatelný nerezový popelník

Obklad z přírod. Obklad z přírod.
kamene
kamene (porfyr)
tile from natural
(křemenec)

sandblasted
yellow
gelb
stahlgestrahlt

smooth white
washed
weiß wassergestrahlt,
fein

Bílo - šedý
otryskávaný
(na zakázku)

white – grey
sandblasted
(customer order)
weiß-grau
stahlgestrahlt
(auf Bestellung)

Na zakázku
možné též rohové
provedení.

Corner models available
on customer order.
Auf Wunsch ist auch
Eckausführung erhältlich.

KOVOVÁ KRBOVÁ STŘECHA
METAL FIREPLACE ROOFS / KAMINHAUBE AUS METALL

měd

nerez

ocel + barva

douzovací střecha

copper
Kupfer

stainless
Edelstahl

steel + color
Stahl + Farbanstrich

smokehouse top
Haube zum
Nachräuchern
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VESUV

ALEGRA AVANTA EXCLUSIV

DOUZOVACÍ
STŘECHA

INCA ATLAS

smokehouse top
Haube zum Nachräuchern

50 x 38 cm

192 cm

110 cm

SANTORIN

80 cm

50 x 38 cm

54,5 x 37 cm

65 cm

50 x 38 cm

73 cm

210 cm

cca 350 kg

198 cm

cca 433 kg

cca 470 kg

163 cm

120 cm

41

110 cm

36/37

36

110 cm

NOVERA

73 cm

50 x 38 cm

73 cm

cca 490 kg

205 cm

cca 590 kg

37

110 cm

10,12

ASTRA

PALEO ATLAS

S DOUZOVACÍ NÁSTAVBOU
Garden fireplace with smokehouse extension.
Gartenkamin mit Aufsatz zum Nachräuchern.

Douzovací střecha je vhodná
pro krby řady Variant (s výjimkou
modelů Arcus a Avanta).
Smokehouse top is appropriate
for the Variant fireplace series with
the exception of Arcus and Avanta
models.
Haube zum Nachräuchern ist geeignet
auch für Kamine der Serie Variant
(mit Ausnahme der Modelle Arcus
und Avanta)

ARCUS
EXCLUSIV

54,5 x 37 cm

50 x 38 cm

∅ 50 cm

46 x 46 cm

50 x 38 cm

50 x 38 cm

172 cm

184 cm

225 - 257 cm

202 cm

215 cm

192 cm

120 cm

110 cm

93 cm

80 cm

110 cm

110 cm

65 cm

73 cm

104 cm

77 cm

73 cm

83 cm

cca 300 kg

cca 499 kg

cca 180 kg

cca 470 kg

cca 598 kg

cca 530 kg

41

16/17

36

P,Q

10,12

36,31

LIA-NOR

line / linie / řada

řada / line / linie

EXCLUSIV

EXCLUSIV

řada / line / linie

line / linie / řada

EXCLUSIV

EXCLUSIV

řada / line / linie

line / linie / řada

EXCLUSIV

platí od 1.1.2007

