
ZAHRADNÍ KRB
GARTENGRILLKAMIN
CHEMINÉE DE JARDIN
BARBECUE

Výška: 202 cm

Šířka: cca 80 cm

Hloubka: cca 77 cm

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITÍ

1) Krb je dodáván v rozloženém stavu. Pro montáž vyberte dostatečně rovnou a únosnou plochu.
2)  Před vlastní stavbou krbu je nutné posoudit, zda je zachován dostatečný odstup od budov, 

stromů nebo křovin.    
3) Krb sestavte bez lepení a dalších spojovacích materiálů jednoduchým složením jednotlivých 

dílů tak, jak je patrné z montážního schématu. Po sestavení  je krb připraven k použití. Pokud 
chcete docílit nerozebiratelnosti krbu, je možno jednotlivé díly/1,2,3,4/slepit cementovým 
lepidlem naneseným zubovou stěrkou (cca 6 mm) jednostraně ve styčných plochách. Ohniště 
však musí zůstat volně vložené! Spoje nechte řádně vztvrdnout (cca 24hod).

4) Jednotlivé díly krbu jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a proti žáru. Je nutné však respek-
tovat následující zásady:

 a) Při prvním použití nebo po dešti zatápějte ve vašem krbu pomalu, tak, aby došlo k jeho 
vysušení a při příliš rychlém odpařování vlhkosti nevznikly trhliny. Pokud přesto trhlinka 
vznikne, nemá žádný vliv na bezpečnost a funkci krbu. Malé vlasové trhlinky jsou sotva 
zřetelné a bezvýznamné a nejsou důvodem k reklamacím.

 b) Krb je určen ke grilování na dřevěném uhlí, případně k použití drobných kusů dřeva.
 c) Při použití dřeva a otevřeného ohně používejte pouze menší kusy dřeva a oheň redukujte 

tak, aby nedocházelo ke zbytečnému přetápění krbu / plameny otevřeného ohně nejvýše 
do horní polohy grilovacího roštu, krátkodobě spodní okraj střechy.

Poznámka: Během zimních měsíců doporučujeme krb zakrýt folií nebo jiným vhodným způsobem.

Dřevěné díly použité při balení krbu jsou bez povrchové úpravy a  mohou  být  použity 
při zatápění. PE-folii a prokladové materiály likvidujte, prosím, v souladu s místními 
předpisy při  respektování zásad ochrany životního prostředí.  
S ohledem na rozdílnou tloušťku kamenů použitých pro obklad, mohou mezi jednot-
livými díly vzniknout rozměrové nepřesnosti. Tyto nepřesnosti je možno eliminovat 
vhodným sestavením dílů.
Jemné rýhy a barevná nerovnoměrnost na měděné stříšce, které mohou vzniknout při 
výrobě a skladování,  nejsou důvodem pro reklamaci, neboť budou v krátké době 
překryty přirozenou patinou mědi.

P O Z O R

! Nikdy nepoužívejte v uzavřeném nebo zastřešeném prostoru !
! Pro zapálení dřevěného uhlí nepoužívejte nikdy benzín, líh, apod. !

! Používejte pouze schválené podpalovače !
! Při provozu se nedotýkejte kovových částí krbu !

! Rozpálené uhlí nezalévejte vodou !

Dodržením výše uvedených zásad zajistíte dlouhou životnost, bezpečný provoz a platnost 
poskytované záruky.

CZ

Hmotnost: cca 505 kg

Paleo

Povrch:  
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CZ Seznam dílů

Poz. 1 Spodní díl 

Poz. 2 Díl ohniště

Poz. 3 Díl střechy

Poz. 4 Komínový díl

Poz. 5 Měděná stříška

Poz. 6 Deska ohniště

Poz. 7 Grilovací rošt

Při objednávce náhradních dílů uvádějte vždy název krbu  

a číslo pozice.

CZ Výrobce si vyhrazuje právo technických změn.
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Jakékoliv dodatečné úpravy standardního provedení zahradního krbu /viz. katalog, ceník a montážní návod/, zejména zvyšování 
kouřovodů u krbů s betonovou střechou /s vyjímkou jednoho nástavce na krb Paleo, Rustika a jednoho dílu na krb Atlas a Siesta 
s doporučeným uchycením/, výrobce z důvodu bezpečnostního rizika /ztráta stability a možnost narušení statiky krbu/ zásadně 
nedoporučuje a nenese odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené těmito nestandartními úpravami.


