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PROLOG

Naslouchat praskání v kamnech, cítit příjemné teplo a vytvořit doma oázu
pohody. Oheň se těší výsadnímu postavení, dodává domovu útulnost.
Jeho postavení nevyplývá ani tak z našich potřeb, jako spíše z naší
svobody – z našeho vlastního rozhodnutí a našeho životního stylu. Oheň
má mnoho tváří. Spojujeme si s ním přirozenost a energii, útulné teplo,
romantiku a pohodu. Oheň má nevysvětlitelnou přitažlivost. Kamna
skantherm jsou navržena tak, abyste si díky nim mohli užívat právě
tu tvář ohně, která se Vám osobně nejvíce líbí. Přečtete si příběhy ze tří
domácností, co kamna skantherm znamenají pro jiné lidi. Možná se
v některém z nich poznáte. Nebo třeba máte rádi úplně jinou tvář ohně.

O

H

Načúvať praskaniu v kachliach, vnímať príjemné
teplo a užívať si doma oázu pohody. Oheň sa
v domácnosti teší výsadnému postaveniu, dodáva domovu útulnosť. Jeho postavenie nevyplýva ani tak z našich potrieb, ako skôr z našej
slobody - z nášho vlastného rozhodnutia a životného štýlu. Oheň má mnoho tvárí. Spájame si
s ním prirodzenosť a energiu, útulné teplo, romantiku a pohodu. Oheň má nevysvetliteľnú príťažlivosť. Kachle skantherm sú navrhnuté tak,
aby ste si vďaka nim mohli užívať práve tú tvár
ohňa, ktorá sa vám najviac páči. Prečítajte si príbehy z troch domácností o tom, čo kachle
skantherm znamenajú pre iných ľudí. Možno sa
v niektorom z nich nájdete. A možno máte radi
celkom inú tvár ohňa.

BENEDIKT WAGNER
jednatel / konateľ
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FILOZOFIA

Díky nadšení, vysokým nárokům a více než třicetiletým zkušenostem se skantherm vypracoval na
jednoho z lídrů na trhu moderních kamen v Německu a Evropě. Rodinná ﬁrma z vestfálského
Oelde totiž od svých počátků znovu a znovu doka-

SKANTHERM –

zuje, že je hlavním inovátorem na trhu designových
krbových kamen. Už po druhou generaci vyrábí
skantherm vysoce kvalitní interiérová kamna, která
splňují maximální nároky na kvalitu a design výrobků, technické řešení a šetrnost k životnímu pro-

R U K U N A TO :

středí. Podstatnou součástí ﬁlozoﬁe skantherm je
harmonie tvarů a funkcí. Perfektní, minimalistický
design, vysoce kvalitní materiály a inovativní technologie spalování slouží tomu, aby si milovníci
kamen mohli svůj domov zařídit podle svého vlast-

TA DY VÁ M

ního osobitého stylu. A to na celý život.

B U D E T E P LO

Vďaka nadšeniu, vysokým nárokom a viac ako tridsaťročným skúsenostiam sa skantherm vypracoval

U SRDCE

na jedného z lídrov na trhu moderných kachlí v Nemecku a Európe. Rodinná ﬁrma z vestfálskeho
Oelde totiž od svojich počiatkov znova a znova dokazuje, že je hlavným novátorom na trhu dizajnových kachlí. Už druhú generáciu vyrába skantherm
vysokokvalitné interiérové kachle, ktoré spĺňajú maximálne nároky na kvalitu a dizajn výrobkov, technické riešenie a šetrnosť k životnému prostrediu.
Podstatnou súčasťou ﬁlozoﬁe skantherm je harmónia tvarov a funkcií. Dokonalý minimalistický dizajn,
vysokokvalitné materiály a inovatívne technológie
spaľovania slúžia na to, aby si milovníci kachlí mohli
svoj domov zariadiť podľa svojho vlastného osobitého štýlu. A to na celý život.

V HLAVNÍ
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V HLAVNEJ ÚLOHE OHEŇ
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Kombinace »elements« s boční nástavbou boxů pro skladování dřeva a s umístěním lavice a úložných prvků vpravo a vlevo
Kombinácia »elements« s bočnou nadstavbou boxov pre skladovanie dreva s umiestnením lavice a úložných prvkov vpravo a vľavo
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PŘÍBĚH O DOMOVĚ ELEMENTS

Pozvání
k pohodě

v kruhu

RODINY
POZVANIE K POHODE V KRUHU RODINY

ANNA & TOM, AMSTERODAM
35 & 38 let /
35 & 38 rokov
Majitelé kavárny s pražírnou /
Majitelia kaviarne
s pražiarňou

Při vstupu do této domácnosti Vás ze všeho nejdřív uvítá srdečný smích dětí. A hned
nato následovaný nenapodobitelnou vůní čerstvě mleté kávy, která začne stoupat do
nosu. »Espresso«, opraví mne hned Anna s úsměvem. Jako majitelé malé útulné kavárny s pražírnou a rodiče dvou energetických dětí ví ona i její manžel Tom až příliš
dobře, jak silná káva ze zrn espresso pražených na ohni dokáže zachránit celý den.
To je jedna tvář, kterou mají Anna a Tom na ohni tak rádi: jeho ohnivý žár pro pražení
kávy.

Pri vstupe do tejto domácnosti vás okamžite privíta srdečný smiech detí, bezprostredne nasledovaný nenapodobiteľnou vôňou čerstvo mletej kávy, ktorá začne
stúpať do nosa. »Espresso«, opraví ma Anna s úsmevom. Ona aj jej manžel Tom ako
majitelia malej útulnej kaviarne s pražiarňou a rodičia dvoch energických detí až príliš
dobre vedia, ako dokáže silná káva zo zŕn espresso pražených na ohni zachrániť deň;
aj to je jedna z tvárí, ktorú majú Anna a Tom na ohni tak radi: jeho ohnivú žiaru pre
praženie kávy.
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PRÍBEH Z DOMOVA ELEMENTS

Krbová kamna
jako ústřední bod
rodinného života:
Kamna »elements«
jako sedací kout
Krbové kachle
ako ústredný bod
rodinného života:
Kachle »elements«
ako sedací kút

»KAMNA ELEMENTS
JSOU NEDÍLNOU
A ZCELA SAMOZŘEJMOU
SOUČÁSTÍ RODINNÉHO
ŽIVOTA.«
»PECE ELEMENTS
SÚ NEODDELITEĽNOU
A ÚPLNE SAMOZREJMOU
SÚČASŤOU RODINNÉHO
ŽIVOTA.«

Ta druhá tvář ohně není na kuchyňské lince, ale je ústředním
bodem obývacího pokoje: Krbová kamna »elements« ve verzi,
která je z nesčetného počtu možností instalace tou nejpříjemnější
pro rodinu. Jako útulné a prostorné zákoutí k posezení je nedílnou
a zcela samozřejmou součástí rodinného života. »Tady si hrajeme,
diskutujeme a smějeme se!« Do navrhování krbových kamen se
zapojila celá rodina – takže praktické a krásné úložné prvky jsou
zaplněny nejen palivovým dřevem, ale i knihami a hračkami, a doplněny sedacími polštáři zároveň zvou k posezení.

Tá druhá tvár ohňa nie je na kuchynskej linke, ale je
ústredným bodom obývacej izby: krbové kachle »elements« vo
verzii, ktorá je z nespočetného množstva možností inštalácie
pre rodinu tou najpríjemnejšou. Ako útulné a priestranné zákutie
na posedenie sú neoddeliteľnou a úplne samozrejmou súčasťou
rodinného života. »Tu sa hráme, diskutujeme a smejeme sa!« Do
navrhovania krbových kachlí sa zapojila celá rodina – takže
praktické a krásne úložné prvky sú zaplnené nielen palivovým
drevom, ale aj knihami a hračkami, a doplnené sedacími vankúšmi zároveň pozývajú na posedenie.

Moderní design, absolutní ﬂexibilita modulárního systému
a nezakrytý pohled do ohně – to dělá z kamen »elements«
podle Anny ideální krb. Nebo jak říká Tom: »Skoro opravdový
člen rodiny.« To také fascinuje oba nejmladší: »Děti mají nejraději, když mohou s tatínkem nosit dřevo a skládat je do boxů.«
Když pak unavené usnou, stane se nemyslitelné: Anna a Tom
mají své oblíbené místo skutečně na chvíli jen pro sebe.

Moderný dizajn, absolútna ﬂexibilita modulárneho systému a nezakrytý pohľad do ohňa – to robí z kachlí »elements«
podľa Anny ideálny krb. Alebo, ako hovorí Tom: »Je to takmer
naozajstný člen rodiny.« To tiež fascinuje oboch najmladších:
»Deti majú najradšej, keď môžu s oteckom nosiť polienka
a skladať ich do boxov.« Keď potom unavené zaspia, stane sa
nemysliteľné: Anna a Tom majú svoje obľúbené miesto skutočne na chvíľu len pre seba.

Kombinace »elements« se třemi modulárními prvky, které mohou být volitelně doplněny akumulačním zásobníkem tepla.
Kombinácia »elements« s troma modulárnymi prvkami, ktoré môžu byť voliteľne doplnené akumulačným zásobníkom tepla.
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ELEMENTS

Kamna »elements« s akumulačním modulem pro uchování tepla bez viditelných kouřovodů
Kachle »elements« s akumulačným modulom pre uchovanie tepla bez viditeľných dymovodov
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VARIANTY
• Barva korpusu: hluboce černá
• Zavírání dvířek topeniště dostupné vpravo
nebo vlevo (standard)
• Úložný modul dostupný ve dvou různých délkách
(40,0 cm a 60,3 cm)
• Možnost otáčení topeniště o 90°
(další úhly otáčení jsou možné na objednávku)
• Akumulační nástavec dostupný
s akumulačními kameny o hmotnosti
do 120 kg pro každý z boxů nad topeništěm

VARIANTY
• Farba korpusu: hlboko čierna
• Zatváranie dvierok kúreniska dostupné vpravo
alebo vľavo (štandard)
• Úložný modul dostupný v dvoch rôznych dĺžkach
(40,0 cm a 60,3 cm)
• Možnosť otáčania kúreniska o 90°
(ďalšie uhly otáčania sú možné na objednávku)
• Akumulačný nadstavec dostupný
s akumulačnými kameňmi s hmotnosťou
do 120 kg pre každý z boxov nad kúreniskom

ELEMENTS

ELEMENTS

(5 KW)

DESIGN PROF. WULF SCHNEIDER & PARTNER
Oheň je živel. Je jednou ze čtyř základních složek přírody, která
člověka od nepaměti fascinuje. Na tomto pojetí staví design
kamen »elements«, přičemž každého nadchne svou jednoduchou
a zároveň důmyslnou modulární konstrukcí systému. Ta vychází ze
třech prvků: topeniště (spalovací komory) a boxů ve dvou různých
délkách, které lze navzájem kombinovat v nesčetném počtu variant. Z krbových kamen se tak stává kus nábytku – a z kusu nábytku moderní, útulný a hřejivý prvek ve Vašem životě.

Oheň je živel. Je jednou zo štyroch základných zložiek prírody, ktorá človeka od nepamäti fascinuje. Na tomto poňatí stavia
dizajn kachlí »elements«, pričom každého nadchne svojou jednoduchou a zároveň dômyselnou modulárnou konštrukciou systému.
Tá vychádza z troch prvkov: kúreniska (spaľovacej komory)
a boxov v dvoch rôznych dĺžkach, ktoré možno navzájom kombinovať v nespočetnom množstve variantov. Z krbových kachlí sa
tak stáva kus nábytku – a z kusa nábytku moderný, útulný a hrejivý
prvok vo vašom živote.
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ELEMENTS

Navrhněte si svá vlastní

KRBOVÁ KAMNA SNŮ
sami

N AV R H N ITE S I S VO J E VLA S TN É
K R B O VÉ K A C H LE S N O V S A MI

01

02

Kamna »elements« jsou standardně vybavena boxem pod
topeništěm. Tento box je dostupný volitelně buď otevřený,
nebo zavřený. Orientace otvoru se přitom dá zvolit libovolně.
Počet boxů pod topeništěm lze navrhnout individuálně. Tak
si sami určíte požadovanou výšku krbových kamen.

Nad topeništěm lze rovněž umístit libovolný počet boxů. Tyto
boxy je možno volitelně osadit osvědčeným akumulačním
modulem skantherm thermostone pro dlouhodobé uchování
tepla. Upozorňujeme, že nad topeništěm nelze skladovat
dřevo.

Kachle »elements« sú štandardne vybavené boxom
pod kúreniskom. Tento box je k dispozícii voliteľne buď otvorený, alebo zatvorený. Orientácia otvoru sa pritom dá zvoliť
ľubovoľne. Počet boxov pod kúreniskom možno navrhnúť individuálne. Tak si sami určíte požadovanú výšku krbových
kachlí.

Nad kúreniskom je taktiež možné umiestniť ľubovoľný
počet boxov. Tieto boxy je možné voliteľne osadiť osvedčeným akumulačným modulom skantherm thermostone pre
dlhodobé uchovanie tepla. Upozorňujeme, že nad kúreniskom nemožno skladovať drevo.

Příklad kombinace 01:
v x š x h: 1029 x 400 x 400 mm

Příklad kombinace 02:
v x š x h: 1220 x 400 x 400 mm

Príklad kombinácie 01:
v x š x h: 1029 x 400 x 400 mm

Príklad kombinácie 02:
v x š x h: 1220 x 400 x 400 mm
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Boxy »elements« je možno uspořádat po stranách topeniště.
Pokud otočíte boxy otvorem dopředu, vzniknou tak prostorné police pro skladování dřeva. Střídáním s uzavřenými
boxy docílíte působivých kontrastů.

Boxy lze uspořádat nejen vodorovně, ale i na výšku. Délky
modulů jsou voleny tak, že jednotlivé police i přes velký
počet kombinačních možností vždy přesně lícují s rovinou
topeniště a tak jsou vždy v harmonickém souladu s modulem topeniště.

Boxy »elements« je možné usporiadať aj po stranách
kúreniska. Ak otočíte boxy otvorom dopredu, vzniknú priestranné police na skladovanie dreva. Striedaním s uzavretými boxami docielite pôsobivé kontrasty.

Boxy možno usporiadať nielen vodorovne, ale aj
zvislo. Dĺžky modulov sú volené tak, že jednotlivé police aj
napriek veľkému počtu kombinačných možností vždy presne
lícujú s rovinou kúreniska a tak sú vždy v harmonickom súlade s modulom kúreniska.

Příklad kombinace 03:
v x š x h: 1220 x 1415 x 400 mm

Příklad kombinace 04:
v x š x h: 1017 x 603 x 400 mm

Príklad kombinácie 03:
v x š x h: 1220 x 1415 x 400 mm

Príklad kombinácie 04:
v x š x h: 1017 x 603 x 400 mm
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VOLITELNÉ VYBAVENÍ
• Bez viditelných kouřovodů: Na Vaše přání
lze uvnitř jednotlivých modulů vést kouřovody
a přívody čerstvého vzduchu – tak zůstanou
všechny přívody do kamen neviditelné.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Kvalitní kožené sedáky
v různých barevných variacích
• Odkládací deska z tmavě lakovaného dřeva

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE
• Bez viditeľných dymovodov: Na vaše prianie
je možné vo vnútri jednotlivých modulov viesť
dymovody a prívody čerstvého vzduchu –
tak zostanú všetky prívody do kachlí neviditeľné.
PRÍSLUŠENSTVO
• Kvalitné kožené sedáky
v rôznych farebných variáciách
• Odkladací doska z tmavo lakovaného dreva

ELEMENTS

ELEMENTS

(5 KW)

DESIGN PROF. WULF SCHNEIDER & PARTNER
Trendy v bydlení, prostorové možnosti a vkus se mění – systém
»elements« se přizpůsobuje ﬂexibilně a snadno zařízení a požadavkům svého majitele. Optika Vašich krbových kamen »elements« se dá změnit bez velkých zásahů – i dodatečně. Všechny
moduly se totiž navzájem spojují bez použití šroubů rychle a bezpečně pomocí techniky magnetů. Provádění instalace i přestavby
je díky tomu hračkou.

Trendy v bývaní, priestorové možnosti a vkus sa menia –
systém »elements« sa ﬂexibilne a ľahko prispôsobuje zariadeniu
a požiadavkám svojho majiteľa. Optika vašich krbových kachlí
»elements« sa dá zmeniť bez veľkých zásahov - aj dodatočne.
Všetky moduly sa totiž navzájom spájajú bez použitia skrutiek
rýchlo a bezpečne pomocou techniky magnetov. Vykonávanie inštalácie aj prestavby je vďaka tomu hračkou.
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Velkoryse dimenzované rohové sklo umožňuje jedinečný pohled na hru plamenů.
Raﬁnované rohové řešení – díky modulárnímu stavebnicovému systému vznikají moderní rohová krbová kamna.
Fantazii se meze nekladou – systém »elements« jako velkorysý sedací kout s úložným prostorem.
Kouřovody a přívody čerstvého vzduchu je možno vést uvnitř jednotlivých modulů. Díky tomu zůstanou všechny přívody do kamen neviditelné.
05 Na přání lze boxy pod topeništěm opatřit dvířky. V masivní zásuvce z bukového dřeva (volitelné vybavení) je možno decentně uschovat pomůcky jako rukavice a podpalovač.
06 Systém »elements« stojící samostatně jako věž. Topeniště má volitelnou možnost otáčení o 90°.

01
02
03
04

Veľkoryso dimenzované rohové sklo umožňuje jedinečný pohľad na hru plameňov.
Raﬁnované rohové riešenie – vďaka modulárnemu stavebnicovému systému vznikajú moderné rohové krbové kachle.
Fantázii sa medze nekladú – systém »elements« ako veľkorysý sedací kút s úložným priestorom.
Dymovody a prívody čerstvého vzduchu je možné viesť vnútri jednotlivých modulov. Vďaka tomu zostanú všetky prívody do kachlí neviditeľné.
05 Na želanie možno boxy pod kúreniskom opatriť dvierkami. V masívnej zásuvke z bukového dreva (voliteľné vybavenie)
je možné decentne uschovať pomôcky ako rukavice a podpaľovač.
06 Systém »elements« stojí samostatne ako veža. Kúrenisko má voliteľnú možnosť otáčania o 90°.

Jeho název je i jeho programem: Systémem »turn« lze při solitérní instalaci libovolně otáčet o 360°.
Jeho názov je aj jeho programom: systémom »turn« sa dá pri solitérnej inštalácii ľubovoľne otáčať o 360°.
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VARIANTY
• Barva korpusu: hluboce černá
• V nabídce s policí na dřevo vpravo
nebo vlevo (standard)
• Krbová kamna otočná o 360°
(volitelně pevná instalace)

VARIANTY
• Farba korpusu: hlboko čierna
• V ponuke s policou na drevo vpravo
alebo vľavo (štandard)
• Krbové kachle otočné o 360°
(voliteľne pevná inštalácia)

TURN

TURN

(5 KW)

DESIGN SCHWEIGER & VIERERBL
Oheň je neustále v pohybu. Jeho plameny se kroutí a v neustálém
tanci se navzájem proplétají a otáčejí. To stejné dokážou i kamna
»turn«. Krbová kamna otočná až o 360° můžete po krocích aretovat; představují odpověď na otevřené bydlení. Příjemný pohled na
oheň si tak můžete vychutnat ze všech úhlů. Protiváha tvořená integrovanou policí na dřevo zajistí i bez zašroubování do podlahy
kompenzaci hmotnosti a stabilitu.

Oheň je neustále v pohybe. Jeho plamene sa krútia a v neustálom tanci sa navzájom prepletajú a otáčajú. To isté dokážu aj
kachle »turn«. Krbové kachle otočné až o 360° môžete po krokoch
zaaretovať; predstavujú odpoveď na otvorené bývanie. Príjemný
pohľad na oheň si tak môžete vychutnať zo všetkých uhlov. Protiváha tvorená integrovanou policou na drevo zaistí aj bez zaskrutkovania do podlahy kompenzáciu hmotnosti a stabilitu.
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Volitelně je dostupná praktická police na dřevo na levé nebo na pravé straně.
Voliteľne je dostupná praktická polica na drevo na ľavej alebo na pravej strane.

TURN
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GATE

Kamna »gate« s regálem na dřevo včetně zásuvky z masivního ořechu
Kachle »gate« s regálom na drevo vrátane zásuvky z masívneho orecha
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VARIANTY
• Barva korpusu: hluboce černá
• Regál na dřevo se zásuvkou z ořechového dřeva

VARIANTY
• Farba korpusu: hlboko čierna
• Regál na drevo so zásuvkou z orechového dreva

GATE

GATE

(7,3 KW)

DESIGN CARSTEN GOLLNICK
Oheň nás vítá. Do osvětlených a příjemně vyhřátých místností
vstupuje každý člověk rád. Kamna »gate« symbolizují bránu k útulnosti a čisté eleganci, upřímnosti a jednoduchosti. Topeniště je zavěšeno ve vnější stěně, jakoby se vznášelo. Hodně veliká svislá
prosklená dvířka umožňují pohled na poutavou hru plamenů. Součástí architektonického pojetí těchto krbových kamen je velkorysý
úložný prostor pro palivové dřevo. Zásuvka z masivního ořechu
umožňuje komfortní ukládání příslušenství jako např. podpalovač.
Gate: vstupte!

Oheň nás víta. Do osvetlených a príjemne vyhriatych miestností vstupuje každý človek rád. Kachle »gate« symbolizujú bránu
k útulnosti a čistej elegancii, úprimnosti a jednoduchosti. Kúrenisko je zavesené vo vonkajšej stene, akoby sa vznášalo. Veľmi
veľké zvislé presklené dvierka umožňujú pohľad na pútavú hru plameňov. Súčasťou architektonického poňatia týchto krbových
kachlí je veľkorysý úložný priestor pre palivové drevo. Zásuvka
z masívneho orecha umožňuje komfortné ukladanie príslušenstva,
ako je napr. podpaľovač. Gate: vstúpte!

SE ZVLÁŠTNÍM
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S OSOBITÝM ŠARMOM
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RODINNÝ PŘÍBĚH SHAKER

»Italský špičkový
design podle
původní tradice.«
»Taliansky špičkový
dizajn podľa
pôvodnej tradície.«

PRINCIP
LEHKOSTI
PRINCÍP ĽAHKOSTI

ISABELLE, BASEL
35 let / 35 rokov
Houslařka / Výrobkyňa huslí

Isabelle polínko něžně pohladí, než ho přiloží na téměř vyhaslý oheň ve
svých kamnech. »Buk«, pronese s lehkým přimhouřením oka, jakoby
dřevo poznávala jen podle způsobu jeho praskání. Obyčejně je to totiž pro
tuto útlou třicátnici hračkou. Protože Isabelle je houslařskou mistrovou
a dokáže poznat druh dřeva jen podle jeho zvuku. Dřevo má pro ni odjakživa zcela zvláštní význam: denně s ním pracuje, tvaruje jej a po nespočetné hodiny vyřezává z plochých kusů ﬁligránský hudební nástroj.
»Housle mají svou hratelností, dynamikou a jemností dokonale harmonovat a dávat hráči pocit lehkosti. Proto musí jejich materiál, rozměry a zpracování maximálně ladit.«

Isabelle polienko nežne pohladí, kým ho priloží na takmer vyhasnutý oheň vo svojich kachliach. »Buk«, prednesie s ľahkým prižmúrením
oka, akoby drevo spoznávala iba podľa spôsobu jeho praskania. Obyčajne je to totiž pre túto útlu tridsiatničku hračkou. Pretože Isabelle je husliarskou majsterkou a dokáže spoznať druh dreva len podľa jeho zvuku.
Drevo má pre ňu odjakživa celkom zvláštny význam: denne s ním pracuje,
tvaruje ho a počas nespočetných hodín vyrezáva z plochých kusov ﬁligránske hudobné nástroje. »Svoju hrateľnosťou, dynamikou a jemnosťou
majú husle dokonale harmonizovať a dávať hráčovi pocit ľahkosti. Preto
musia ich materiál, rozmery a spracovanie maximálne ladiť.«
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Je zcela samozřejmé, že Isabelle vybírá věci, které ji v její stylově zařízené domácnosti obklopují, stejně pečlivě podle vlastního vkusu jako jednotlivé komponenty svých houslí. »Vždycky
jsem vyhledávala originální zařizovací předměty, ať starožitné
nebo moderní.« Tak tomu bylo i u jejích kamen »shaker«. Krbová kamna »shaker« navrhl italský designér Antonio Citterio
jako moderní interpretaci původního domácího krbu.

Je celkom samozrejmé, že Isabelle vyberá veci, ktoré ju
v jej štýlovo zariadenej domácnosti obklopujú, rovnako starostlivo a podľa vlastného vkusu, ako jednotlivé komponenty svojich huslí. »Vždy som vyhľadávala originálne zariaďovacie
predmety, či už starožitné alebo moderné.« Tak to bolo aj s jej
kachľami »shaker«. Krbové kachle »shaker« navrhol taliansky dizajnér Antonio Citterio ako modernú interpretáciu pôvodného
domáceho krbu.

RODINNÝ PRÍBEH SHAKER

Kamna dodávají prostoru svým lehkým vzhledem na úzkých nohách jedinečný nádech a přitahují na sebe veškerou pozornost.
»Připadá mi někdy, že kamna nestojí na podlaze, ale lehce se
vznášejí nad zemí.« Spojení tradice a moderny a lehkost designu Isabelle fascinují. »Kdyby jen všechno bylo tak lehké«, říká
s úsměvem a pohledem se dotkne houslí ležících vedle ní.

Kachle svojím ľahkým vzhľadom na úzkych nohách dodávajú priestoru jedinečný nádych a priťahujú na seba všetku
pozornosť. »Niekedy sa mi zdá, že kachle nestoja na podlahe,
ale ľahko sa vznášajú nad zemou.« Spojenie tradície a moderny
a ľahkosť dizajnu Isabelle fascinujú. »Keby len všetko bolo také
ľahké«, hovorí s úsmevom a pohľadom sa dotkne huslí ležiacich
vedľa nej.

»KAMNA »SHAKER«
DODÁVAJÍ POCIT LEHKOSTI.
TÍM JSOU ZAJÍMAVÁ
I PRO MALÉ MÍSTNOSTI.«
»KACHLE »SHAKER«
DODÁVAJÚ ĽAHKOSŤ.
TÝM SÚ ZAUJÍMAVÉ
I PRE MALÉ MIESTNOSTI.«
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SHAKER

»shaker« s lavicí v krátkém provedení
»shaker« s lavicou v krátkom prevedení
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•
•
•
•

VARIANTY
Barva korpusu: hluboce černá
V nabídce s dlouhou nebo krátkou lavicí
V nabídce s dvířky topeniště vpravo
nebo vlevo (standard)
Možnost upravit délku lavice na požadovaný rozměr

VARIANTY
• Farba korpusu: hlboko čierna
• V ponuke s dlhou alebo krátkou lavicou
• V ponuke s dvierkami kúreniska vpravo
alebo vľavo (štandard)
• Možnosť upraviť dĺžku lavice na požadovaný rozmer

SHAKER

SHAKER

(7 KW)

DESIGN ANTONIO CITTERIO A TOAN NGUYEN
Oheň je pospolitost. Odjakživa se lidé shromažďují kolem ohniště,
které dodává hřejivé teplo. To také připomínají kamna »shaker«.
Nejsou to jen pouhá kamna, ale moderní interpretace domácího
krbu. Minimalistický design je všestranný a hodí se do každého
interiéru. Díky své malé velikosti jsou tato kamna vhodná pro jakoukoliv bytovou dispozici. Tato kamna šíří kolem sebe prvotní
útulnost ohně. Jako příslušenství je v nabídce lavice pro společné
posezení v blízkosti ohně – jako za starých časů.

Oheň je pospolitosť. Odjakživa sa ľudia zhromažďujú okolo
ohniska, ktoré dodáva hrejivé teplo. To tiež pripomínajú kachle
»shaker«. Nie sú to len samotná kachle, ale moderná interpretácia
domáceho krbu. Minimalistický dizajn je všestranný a hodí sa do
každého interiéru. Vďaka svojim malým rozmerom sú tieto kachle
vhodné pre akúkoľvek bytovú dispozíciu. Tieto kachle šíria okolo
seba prvotnú útulnosť ohňa. Ako príslušenstvo je v ponuke lavica
pre spoločné posedenie v blízkosti ohňa - ako za starých čias.

Kamna »balance« v provedení ořech. Vlevo zásuvkový modul 90 cm,
vpravo praktický modul s úložným prostorem 90 cm, celková délka systému: 271 cm.
Kachle »balance« v prevedení orech. Vľavo zásuvkový modul 90 cm,
vpravo praktický modul s úložným priestorom 90 cm, celková dĺžka systému: 271 cm.
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BALANCE
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VARIANTY
• Barva korpusu (topeniště): hluboce černá
• V nabídce moduly v provedení dub, ořech nebo
lakovaná ocel. V provedení ocel je k dispozici
možnost sedací lavice nebo modul s úložným prostorem.
• Možnost upravit délku dřevěných modulů
na požadovaný rozměr (na objednávku)

VARIANTY
• Farba korpusu (kúreniska): hlboko čierna
• V ponuke moduly v prevedení dub, orech alebo
lakovaná oceľ. V prevedení oceľ je k dispozícii
možnosť sedacej lavice alebo modul s úložným priestorom.
• Možnosť upraviť dĺžku drevených modulov
na požadovaný rozmer (na objednávku)

BALANCE

BALANCE

(7 KW)

DESIGN PETER MALY
Oheň je uklidnění. Při pohledu do plamenů nacházíme cestu sami
k sobě – k vnitřní rovnováze. Modulární systém krbových kamen
»balance“ je ztělesněním harmonie. Kamna »balance“ volně zavěšená na stěnu v sobě spojují moderní krb a elegantní kus nábytku
v jeden nadčasový celek. Neboť tento propracovaný systém kombinuje krbová kamna s řemeslně vyráběnými kusy nábytku, jako
jsou např. komody, regály, sedací lavice nebo velkoryse řešené
police pro skladování dřeva. Nábytkové moduly pro kombinaci se
stylovými kamny se díky svým jasným harmonickým liniím dokonale přizpůsobí jakémukoliv interiérovému designu, ať jsou v provedení z kvalitně zpracovaného amerického ořechu nebo ze
světlého dubového masivu nebo v klasické verzi z oceli.

Oheň je upokojenie. Pri pohľade do plameňov nachádzame
cestu sami k sebe – k vnútornej rovnováhe. Modulárny systém krbových kachlí »balance“ je stelesnením harmónie. Kachle »balance“
voľne zavesené na stenu v sebe spájajú moderný krb a elegantný kus
nábytku do jedného nadčasového celku, pretože tento prepracovaný
systém kombinuje krbové kachle s remeselne vyrábanými kusmi nábytku, ako sú napr. komody, regály, sedacie lavice alebo veľkoryso
riešené police pre skladovanie dreva. Nábytkové moduly pre kombináciu so štýlovými kachľami sa vďaka svojim jasným harmonickým líniám dokonale prispôsobia akémukoľvek interiérovému dizajnu, či už
sú v prevedení z kvalitne spracovaného amerického orecha, zo svetlého dubového masívu, alebo v klasickej verzii z ocele.
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MILANO

»milano«
ve velikosti M
»milano«
vo veľkosti M

VARIANTY
• Barva korpusu: hluboce černá (standard),
šedá nebo hnědá
• V nabídce provedení v oceli COR-TEN
• Volitelná možnost otáčení krbových kamen o 60°
• K dispozici ve třech velikostech: S, M a L
• Akumulační nástavec »milano m« [milano l]
akumulační modul o hmotnosti až 115 kg [215 kg]

VARIANTY
• Farba korpusu: hlboko čierna (štandard),
sivá alebo hnedá
• V ponuke prevedenie v oceli COR-TEN
• Voliteľná možnosť otáčania krbových kachlí o 60°
• K dispozícii v troch veľkostiach: S, M a L
• Akumulačný nadstavec »milano m« [milano l]
akumulačný modul s hmotnosťou až 115 kg [215 kg]

MILANO

(6 KW)

Oheň má mnoho tváří. Většinou vytváří pohodu, vždy rozjasňuje,
někdy je společenský – kamna »milano« interpretují tuto pestrou
tvářnost vlastním osobitým způsobem. Individualitu ohně reﬂektuje
ve třech verzích dle dostupných velikostí (s, m, l). Kromě toho disponuje volitelnou možností otáčení nebo může být vybaven akumulačním modulem o hmotnosti až 215 kg. Oheň má mnoho tváří.
Kamna »milano« také.

Oheň má mnoho tvárí. Väčšinou vytvára pohodu, vždy rozjasňuje, niekedy je spoločenský – kachle »milano« interpretujú túto
pestrú tvárnosť vlastným a osobitým spôsobom. Individualitu ohňa
reﬂektujú v troch verziách podľa dostupných veľkostí (s, m, l).
Okrem toho disponujú voliteľnou možnosťou otáčania, alebo môžu
byť vybavené akumulačným modulom s hmotnosťou až 215 kg.
Oheň má mnoho tvárí. Kachle »milano« tiež.
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»milano« ve velikosti L
»milano« vo veľkosti L

MILANO
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PICO

»pico« v černém provedení
»pico« v čiernom prevedení
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VARIANTY
• Barva korpusu: šedá (standard),
hluboce černá nebo hnědá

VARIANTY
• Farba korpusu: sivá (štandard),
hlboko čierna alebo hnedá

PICO

PICO

(7 KW)

DESIGN SEBASTIAN BÜSCHER
Oheň má očišťující moc. Osvobozuje přírodu od všeho nadbytečného a umožňuje nový růst. Kamna »pico« obdržela jasný a nezaměnitelný tvar, který je vhodný pro prakticky jakékoliv prostředí
a podporuje vznik nových nápadů pro interiérový design. Rovné,
a přitom výrazné linie je předurčují jako objekt moderního interiéru. Kamna »pico« jsou ze třech stran prosklená a tím umožňují
pohled do plamenů z kteréhokoliv úhlu.

Oheň má očisťujúcu moc. Oslobodzuje prírodu od všetkého nadbytočného a umožňuje nový rast. Kachle »pico« dostali
jasný a nezameniteľný tvar, ktorý je vhodný pre prakticky akékoľvek prostredie a podporuje vznik nových nápadov pre interiérový
dizajn. Rovné, a pritom výrazné línie ich predurčujú ako objekt
moderného interiéru. Kachle »pico« sú z troch strán presklené
a tým umožňujú pohľad do plameňov z ktoréhokoľvek uhla.

NAVRÎENO
PRO POCIT
POHODY
NAVRHNUTÉ PRE POCIT POHODY
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MOTOR
DOBRÉ
NÁLADY
MOTOR DOBREJ NÁLADY

MARCO, STUTTGART
39 let / 39 rokov
Konstrukční inženýr / Konštrukčný inžinier

»Nestačí jen krásně vypadat! I technologie a kvalita musí
být na úrovni.« Z úst konstrukčního inženýra automobilových motorů zní toto konstatování jako neochvějná životní
ﬁlozoﬁe. A tak to taky je. Právě v případě ohně! Už z důvodů své profese považuje Marco oheň za udržitelný zdroj
energie: S nadšením dokáže vyprávět hodiny o zapalování
motoru a o »explozivní přeměně energie u energeticky
účinného estetického vozidla«. Krbová kamna »emotion«
podle něj reﬂektují totéž: precizní zpracování a inovativní
technologii v kombinaci s ušlechtilou estetikou.

»Nestačí len krásne vyzerať! Aj technológia a kvalita musia byť na úrovni.« Z úst konštrukčného inžiniera
automobilových motorov znie toto konštatovanie ako neochvejná životná ﬁlozoﬁa. A tak to aj je. Najmä v prípade
ohňa! Už z dôvodov svojej profesie považuje Marco oheň
za udržateľný zdroj energie: S nadšením dokáže hodiny
rozprávať o zapaľovaní motora a o »explozívnej premene
energie u energeticky efektívneho estetického vozidla«.
Krbové kachle »emotion« podľa neho reﬂektujú to isté:
precízne spracovanie a inovatívnu technológiu v kombinácii s ušľachtilou estetikou.

RODINNÝ PŘÍBĚH EMOTION
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RODINNÝ PRÍBEH EMOTION

A ta podle něj spočívá v detailu: přesné zpracování, ﬁligránské stínové mezery a příjemně
měkký zvuk šoupátka, kterým Marco může
mechanicky kdykoliv přesně regulovat intenzitu plamenů. I jeho přítelkyně Julia chválí
„nejstylovější ze všech krbů«, jak se šibalským
mrknutím nazývá jejich krbová kamna.
Moderní design kamen »emotion« harmonicky
zapadá do stylového domova mladé dvojice.
»Někdy v nich zatápíme už v pozdním létě.
Když venku prší a pomalu se blíží podzim. Ale
to necháváme jen malý plamen!«

A tá podľa neho spočíva v detaile:
presné spracovanie, ﬁligránske tieňové medzery a príjemne mäkký zvuk posúvača, ktorým môže Marco mechanicky kedykoľvek
presne regulovať intenzitu plameňov. Aj jeho
priateľka Julia chváli »najštýlovejšie zo všetkých vykurovacích zariadení«, ako so šibalským žmurknutím nazýva ich krbové kachle.
Moderný dizajn kachlí »emotion« harmonicky
zapadá do štýlového domova mladej dvojice.
»Niekedy v nich zakúrime už v neskorom lete.
Keď vonku prší a pomaly sa blíži jeseň. Ale
vtedy nechávame len malý plameň!«

»PRECIZNÍ ZPRACOVÁNÍ
A INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE
V KOMBINACI S UŠLECHTILOU ESTETIKOU.«
»PRECÍZNE SPRACOVANIE
A INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE
V KOMBINÁCII S UŠĽACHTILOU ESTETIKOU.«

U konstruování
hraje roli každý detail.
U kamen »emotion« také.
Pri konštruovaní
hrá úlohu každý detail.
U kachlí »emotion« tiež.
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EMOTION M
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VARIANTY
• Barva korpusu: šedá (standard),
hluboce černá nebo hnědá
• Krbová kamna jsou k dispozici ve dvou velikostech:
»emotion s« (4 kW) a »emotion m« (6 kW/7 kW)
• Volitelná možnost otáčení horní části o 120°
• Police na dřevo
• Akumulační nástavec »emotion m« [emotion s]
s akumulačními kameny o hmotnosti až 90 kg [73 kg]
• Možnost upravit výšku podstavce na požadovaný rozměr

VARIANTY
• Farba korpusu: sivá (štandard),
hlboko čierna alebo hnedá
• Krbové kachle sú k dispozícii v dvoch veľkostiach:
»emotion s« (4 kW) a »emotion m« (6 kW/7 kW)
• Voliteľná možnosť otáčania hornej časti o 120°
• Police na drevo
• Akumulačný nadstavec »emotion m« [emotion s]
s akumulačnými kameňmi s hmotnosťou až 90 kg [73 kg]
• Možnosť upraviť výšku podstavca na požadovaný rozmer

EMOTION M

EMOTION M

(6 KW/7 KW)

DESIGN PROF. WULF SCHNEIDER & PARTNER
Oheň je ničím nepodmíněná emoce. Plameny poskytují jistotu
nebo nás učí bát se. Plameny rozněcují a svádějí. Vyvolávají historické vzpomínky či fotograﬁe z doby dětství. Kamna »emotion«
spojují všechno dohromady. Tato krbová kamna ukazují velkou
část ohně a hřejí i tehdy, když se přestane topit. Volná instalace
v prostoru a volitelná možnost otáčení horní části nabízejí nové
možnosti použití jako dělicího prvku prostoru. Díky dostupnosti ve
dvou různých velikostech i díky malé konstrukční hloubce se
kamna přizpůsobí jakékoliv dispozici prostoru.

Oheň je ničím nepodmienená emócia. Plamene poskytujú
istotu, alebo nás učia báť sa. Plamene roznecujú a zvádzajú. Vyvolávajú historické spomienky či fotograﬁe z čias detstva. Kachle
»emotion« spájajú všetko dokopy. Tieto krbové kachle ukazujú
veľkú časť ohňa a hrejú aj vtedy, keď sa prestane kúriť. Voľná inštalácia v priestore a voliteľná možnosť otáčania hornej časti ponúkajú nové možnosti použitia ako deliaceho prvku priestoru.
Vďaka dostupnosti v dvoch rôznych veľkostiach, aj vďaka malej
konštrukčnej hĺbke sa kachle prispôsobia akejkoľvek dispozícii
priestoru.
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EMOTION S

Volitelná funkce:
otáčivá horní část
Voliteľná funkcia:
otáčavá horná časť

VARIANTY
• Viz »emotion m«, strana 47
SPECIÁLNÍ FUNKCE
• Možnost otáčení i u verze s přívodem
externího čerstvého vzduchu

VARIANTY
• Pozri »emotion m«, strana 47
SPECIÁLNÍ FUNKCE
• Možnosť otáčania u verzie s prívodom
externého čerstvého vzduchu

EMOTION S

(4 KW)

DESIGN PROF. WULF SCHNEIDER & PARTNER
Oheň má styl a velikost, i když hoří jen menší plamen. Kamna
»emotion s« to dokazují: Malý bratr kamen »emotion m« dosahuje
i přes své malé rozměry a malý jmenovitý tepelný výkon skvělého
účinku. Tak například velkorysé prosklení v horní části kamen,
která může být volitelně otáčivá, umožňuje neomezený pohled na
hru plamenů – a to i v případě, kdy oheň hoří jen mírným plamenem. Plynule nastavitelný regulátor spalovacího vzduchu umožňuje přesnou regulaci ohně. Slibujeme Vám: I malá kamna
»emotion« vyvolají veliké nadšení.

Oheň má štýl aj veľkosť, aj keď horí len menší plameň.
Kachle »emotion s« to dokazujú: Malý brat kachlí »emotion m« dosahuje aj napriek svojim malým rozmerom a malému menovitému
tepelnému výkonu skvelý účinok. Tak napríklad veľkorysé presklenie v hornej časti kachlí, ktorá môže byť voliteľne otáčavá, umožňuje neobmedzený pohľad na hru plameňov – a to aj v prípade, že
oheň horí len miernym plameňom. Plynule nastaviteľný regulátor
spaľovacieho vzduchu umožňuje presnú reguláciu ohňa. Sľubujeme vám: Aj malé kachle »emotion« vyvolajú veľké nadšenie.
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EMOTION S

»emotion s« s přídavným akumulačním modulem
»emotion s« s prídavným akumulačným modulom
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SOLO

Kamna »solo« v černé s čelním prosklením z černé sklokeramiky
Kachle »solo« v čiernej farbe s čelným presklením z čiernej sklokeramiky
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SOLO

Volitelná možnost
otáčení topeniště o 45°
v obou směrech.
Voliteľná možnosť
otáčania spaľovacej komory 45 °
v oboch smeroch.

VARIANTY
• Barva korpusu: hluboce černá (standard),
šedá nebo hnědá
• Volitelná možnost otáčení střední části o 90°
• I u otočné verze je možný vývod kouřovodu dozadu
• Akumulační modul o hmotnosti až 160 kg
• V nabídce vrchní deska z pískovce (tobacco)

VARIANTY
• Farba korpusu: hlboko čierna (štandard),
sivá alebo hnedá
• Voliteľná možnosť otáčania strednej časti o 90°
• Aj u otočnej verzie je možný vývod
dymovodu dozadu
• Akumulačný modul s hmotnosťou až 160 kg
• V ponuke vrchná doska z pieskovca (tobacco)

SOLO

(6 KW)

DESIGN AKANTUS
Oheň má neodolatelnou přitažlivost. Dokáže poutat pozornost pozorovatelů magickým způsobem. Kamna »solo« umí předvádět
oheň dokonale: sedět u kamen a s pohledem do plamenů se nechat unášet myšlenkami – to je zážitek, který je díky volitelné možnosti otáčení topeniště na dosah dostupný všem. Kamna »solo«
směřují oheň tam, kde si jej chcete vychutnat.

Oheň má neodolateľnú príťažlivosť. Dokáže upútať pozornosť magickým spôsobom. Kachle »solo« vedia predvádzať
oheň dokonale: sedieť pri kachliach a s pohľadom upretým do
plameňov sa nechať unášať myšlienkami – to je zážitok, ktorý je
vďaka voliteľnej možnosti otáčania kúreniska na dosah dostupný
všetkým. Kachle »solo« smerujú oheň tam, kde si ho chcete vychutnať.
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VARIANTY
• Barva korpusu: hluboce černá (standard),
šedá nebo hnědá

VARIANTY
• Farba korpusu: hlboko čierna (štandard),
sivá alebo hnedá

IVO

IVO

(4,8 KW)

DESIGN AKANTUS
Oheň je síla. Každá jiskřička obsahuje jeho nezkrotnou elementární sílu. To
jsou kamna »ivo«: Tato kompaktní krbová kamna umí i při své malé velikosti
ukázat svou sílu. Nad širokým podstavcem, který je zároveň prostornou policí na dřevo, se tyčí velkoryse navržená dvířka topeniště, jimiž lze pozorovat mohutnost a velikost hry plamenů. Kamna »ivo« jsou navíc certiﬁkována
i pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti a tím umožňují používání společně s centrálně řízeným větracím systémem.

Oheň je sila. Každá iskrička obsahuje jeho neskrotnú elementárnu
silu. To sú kachle »ivo«: Táto kompaktná krbová pec vie aj pri svojich malých rozmeroch ukázať svoju silu. Nad širokým podstavcom, ktorý je zároveň priestornou policou na drevo, sa týčia veľkoryso navrhnuté dvierka
ohniska, ktorými možno pozorovať mohutnosť a veľkosť hry plameňov.
Kachle »ivo« sú navyše certiﬁkované aj na prevádzku nezávislú na vzduchu
v miestnosti a tým umožňujú ich používanie spoločne s centrálne riadeným
vetracím systémom.
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»ivo« v hluboce černé
»ivo« v hlboko čiernej

IVO
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KONFIGURÁTOR

TAK BUDE VYPADAT
VÁŠ KRB SNŮ
U VÁS DOMA
TAK BUDE VYZERAŤ VÁŠ KRB SNOV
U VÁS DOMA

Všem, kdo by chtěli vědět před nákupem, jak by mohl vypadat jejich osobní model snů, nabízíme náš konﬁgurátor kamen 3D. V této
aplikaci si krbová kamna navrhnete individuálně podle Vašeho přání. Chcete-li se dozvědět, jak bude Váš požadovaný model ve
Vašem pokoji působit, můžete do aplikace nahrát fotograﬁi Vašeho pokoje a do ní rychle a snadno umístíte Vaše zcela individuální
kamna Vašeho přání. Pěknou zábavu!

Všetkým, ktorí by chceli pred nákupom vidieť, ako by mohol vyzerať ich osobný model snov, ponúkame náš konﬁgurátor kachlí 3D.
V tejto aplikácii si krbové kachle navrhnete sami podľa vášho želania. Ak sa chcete dozvedieť, ako bude váš požadovaný model vo
vašej izbe pôsobiť, môžete do aplikácie nahrať fotograﬁu vašej izby a do nej rýchlo a ľahko umiestnite vaše celkom jedinečné kachle
podľa vášho priania. Peknú zábavu!
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KONFIGURÁTOR

MŮJ
OBLÍBENÝ
KRB

SKANTHERM.DE/NC/DE/SERVICE/KONFIGURATOR
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Peter Maly vede od roku
1970 vlastní designové studio v Hamburku. Charakteristickou pro jeho práci je
jeho láska k elementárním
geometrickým tvarům.
P. Maly je protagonistou jednoduchosti a dlouhověkosti,
jeho návrhy se vyznačují srozumitelností a funkčností.
P. Maly je považován za jednoho z předních návrhářů
nábytku v Evropě a získal
mnoho ocenění.

Peter Maly vedie od
roku 1970 vlastné dizajnérske štúdio v Hamburgu.
Charakteristická pre jeho
prácu je jeho láska k elementárnym geometrickým
tvarom. P. Maly je protagonistom jednoduchosti
a dlhovekosti, jeho návrhy
sa vyznačujú zrozumiteľnosťou a funkčnosťou. P. Maly
je považovaný za jedného
z popredných návrhárov nábytku v Európe a získal
mnoho ocenení.
STRANA

34

KDYŽ
KVALITA,
TVAR &
FUNKCE
SPLYNOU
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BALANCE

S

DESIGNÉŘI

Sebastian David Büscher,
narozen 1976 v Hammu, absolvoval studium interiérového designu na FH
Hildesheim. Od roku 2000
pracoval pro různé interiérové designéry až do roku
2002, kdy si založil vlastní
kancelář a začal realizovat
vlastní vizi nejen jako bytový
architekt, ale také se zvláštním důrazem na produktový design. Podle něj se tyto
oblasti překrývají – dobrá architektura je propojena
s interiérovým designem.

Prof. Wulf Schneider žije
a pracuje ve Stuttgartu.
Podle myšlenky »Sympatie
rozhodují o dlouhodobém
přijímání věcí“ vznikají v jeho
kanceláři pro designové navrhování, otevřené v roce
1976, projekty v oblasti navrhování nábytku, životního
prostředí a bytové architektury, za něž Wulf Schneider
obdržel řadu ocenění.

E
Sebastian David Büscher, narodený v roku 1976
v Hamm, absolvoval štúdium interiérového dizajnu
na FH Hildesheim. Od roku
2000 pracoval pre rôznych
interiérových dizajnérov až
do roku 2002, kedy si založil
vlastnú kanceláriu a začal
realizovať svoju víziu nielen
ako bytový architekt, ale aj
s osobitným dôrazom na
produktový dizajn. Podľa
neho sa tieto oblasti prekrývajú – dobrá architektúra je
prepojená s interiérovým dizajnom.
STRANA
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PICO

Prof. Wulf Schneider
žije a pracuje v Stuttgarte.
Podľa myšlienky »sympatie
rozhodujú o dlhodobom akceptovaní vecí“ vznikajú
v jeho kancelárii pre dizajnové návrhárstvo, otvorenej
v roku 1976, projekty v oblasti navrhovania nábytku,
životného prostredia a bytovej architektúry, za ktoré
Wulf Schneider dostal rad
ocenení.

S respektem vůči tradici
školy Bauhaus dokázali členové designérského tria
Akantus Rolf Bürger, Cornelius van den Hövel a Gerhard
Scherbinski-von Volkmann
navrhovat užitné předměty
vyjádřené novým, účelně
propracovaným jazykem designu. Akantus je vždy Design made in Germany,
originální i věcný, a přesvědčuje svou maximální funkčností i propracovanou
kvalitou materiálů a zpracování.

S rešpektom k tradícii
školy Bauhaus dokážu členovia dizajnérskeho tria
Akantus Rolf Bürger, Cornelius van den Hövel a Gerhard
Scherbinski-von Volkmann
navrhovať úžitkové predmety vyjadrené novým,
účelne prepracovaným jazykom dizajnu. Akantus je
vždy Design made in Germany, originálny aj vecný,
a presviedča svojou maximálnou funkčnosťou, aj prepracovanou kvalitou
materiálov a spracovania.
STRANA

STRANA
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DIZAJNÉRI

Antonio Citterio je
jedným z najznámejších architektov a dizajnérov v Európe. Prevádzkuje
dizajnérske štúdio v Miláne.
Tajomstvom jeho úspechu je
vyznávanie pravdivosti a individuality. »Objekty navrhujem podľa seba, nepracujem
podľa diktátu trhu. Keby
som sa nenechal svojimi návrhmi nadchnúť, tak by neexistovali.«
STRANA

32
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SHAKER

N

KEĎ
KVALITA,
TVAR &
FUNKCIE
SPLYNÚ

Antonio Citterio je jedním
z nejznámějších architektů
a designérů v Evropě. Provozuje designové studio
v Miláně. Tajemstvím jeho
úspěchu je vyznávání pravdivosti a individuality. »Objekty navrhuji podle sebe,
nepracuji podle diktátu trhu.
Kdybych se nenechal svými
návrhy nadchnout, tak by
neexistovaly.«

Marie Schmid-Schweiger
a Florian Viererbl založili své
společné Studio produktového designu poblíž Starnberského jezera v Bavorsku
v roce 2003. Úspěšné designérské duo je známé svými
návrhy nábytku a doplňků
pro interiér a zahradu. Pro
jejich design je charakteristickým znakem funkční srozumitelnost a formální
samostatnost v kombinaci
s vysokými estetickými nároky.

Carsten Gollnick navrhuje od
roku 1996 ve svém berlínském studiu kromě jiného
i nábytek a bytové doplňky
pro továrny a průmyslové
podniky. » Navrhuji kvalitní
produkty a vyvíjím estetické
systémy výrobků v průmyslovém kontextu; přitom je
mým záměrem vytvářet objektovou kulturu jako konkrétní výsledek
designérského procesu.«

G

Marie SchmidSchweiger a Florian Viererbl
založili svoje spoločné Štúdio produktového dizajnu
v blízkosti Starnberského jazera v Bavorsku v roku
2003. Úspešné dizajnérske
duo je známe svojimi návrhmi nábytku a doplnkov
pre interiér a záhradu. Pre
ich dizajn je charakteristickým znakom funkčná zrozumiteľnosť a formálna
samostatnosť v kombinácii
s vysokými estetickými nárokmi.

Carsten Gollnick navrhuje od roku 1996 vo svojom berlínskom štúdiu
okrem iného aj nábytok a
bytové doplnky pre továrne
a priemyselné podniky. »Navrhujem kvalitné produkty
a vyvíjam estetické systémy
výrobkov v priemyselnom
kontexte; pritom je mojím
zámerom vytvárať objektovú
kultúru ako konkrétny výsledok dizajnérskeho procesu.«
STRANA
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STRANA
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TURN

CARSTEN
GOLLNICK

GATE

Vytvářet pohodu, topit se
spalováním CO2 neutrálním
a: rozdávat v interiéru krásu
tvarů a eleganci. Všechna
tato očekávání splňují krbová kamna skantherm díky
svému vysoce kvalitnímu
designu, který je v rozsáhlém procesu vývoje sladěn
s každým modelem krbových kamen. Přitom platí
nejvyšší maximum: Povoleno je vše, co tvar, technickou funkčnost a absolutně
dobrý design uvádí do dokonalé symbiózy. V tomto
směru úzce spolupracujeme
s renomovanými designéry,
kteří pevně věří ve stejnou ﬁlozoﬁí. Společně získáváme
nejen četná ocenění za design, ale především naše
zákazníky.

Vytvárať pohodu, kúriť so
spaľovaním CO2 neutrálnym
(?) a: rozdávať v interiéri
krásu tvarov a eleganciu.
Všetky tieto očakávania
spĺňajú krbové kachle skantherm vďaka svojmu vysoko
kvalitnému dizajnu, ktorý je
v rozsiahlom procese vývoja
zladený s každým modelom
krbových kachlí. Pritom platí
najvyššie maximum: Povolené je všetko, čo uvádza
tvar, technickú funkčnosť
a špičkový dizajn do dokonalej symbiózy. V tomto
smere úzko spolupracujeme
s renomovanými dizajnérmi,
ktorí pevne veria v rovnakú
ﬁlozoﬁu. Spoločne získavame nielen početné ocenenia za dizajn, ale
predovšetkým našich
zákazníkov.
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KVALITA

B EZ F I LT RU !
BE Z FILTR A!
Všechna krbová kamna splňují s velkou rezervou aktuálně platné požadavky na limity pro prachové částice*. Krbová kamna
skantherm se vyznačují propracovaným designem, nejmodernější výrobní technologií a nejlepší technologií spalování, a proto
nevyžadují žádnou další ﬁltrační technologii. Proto odpadá nutnost údržby a výměny těchto spotřebních dílů.

Všetky krbové kachle s veľkou rezervou spĺňajú aktuálne platné požiadavky limitov pre prachové častice*. Krbové kachle skantherm
sa vyznačujú prepracovaným dizajnom, najmodernejšou výrobnou technológiou a najlepšou technológiou spaľovania, a preto
nevyžadujú žiadnu ďalšiu ﬁltračnú technológiu. Preto odpadá nutnosť údržby a výmeny týchto spotrebných dielov.

* 2. stupeň Německé spolkové vyhlášky o ochraně před emisemi (BImSchV) / * 2. stupeň Nemeckej spolkovej vyhlášky o ochrane pred emisiami (BImSchV)
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KVALITA

VKF AEAI

CONFORME
A OPAIR

CE

RRF

RHEIN-RUHR
FEUERSTÄTTEN
PRÜFSTELLE

LRV
KONFORM

DIBT

DEUTSCHES
INSTITUT
FÜR
BAUTECHNIK

C ERT I F I KOVÁ N O !
C E RTIFIKOVANÉ !
Bezpečnost našich krbových kamen nám leží na srdci ze všeho nejvíce. Z tohoto důvodu splňují naše krbová kamna nejpřísnější normy
a bezpečnostní požadavky a jsou podrobována mj. zkouškám a certiﬁkacím nezávislých organizací, jako je Fraunhofer Institut ve Stuttgartu a zkušebna Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle v Oberhausenu, popř. je jejich výroba průběžně sledována třetí stranou. Všechny
modely nesou označení CE a mnoho z nich splňuje požadavky Rakouské vyhlášky 15a B-VG i přísné normy německých měst Řezno,
Cáchy, Mnichov a Stuttgart. Všechna zařízení mají švýcarský certiﬁkát VKF (Spolku kantonálních protipožárních pojišťoven). Přístroje
s provozem nezávislým na vzduchu v místnosti jsou certiﬁkovány prostřednictvím Německého institutu pro stavební techniku v Berlíně.

Bezpečnosť našich krbových kachlí nám leží na srdci zo všetkého najviac. Z tohto dôvodu spĺňajú naše krbové kachle najprísnejšie normy
a bezpečnostné požiadavky a sú podrobované okrem iného skúškam a certiﬁkáciám nezávislých organizácií, ako je Fraunhofer Inštitút v Stuttgarte a skúšobňa Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle v Oberhausene, prípadne je ich výroba priebežne sledovaná treťou stranou. Všetky modely nesú označenie CE a mnoho z nich spĺňa požiadavky Rakúskej vyhlášky 15a B-VG, aj prísne normy nemeckých miest Regensburg,
Aachen, Mníchov a Stuttgart. Všetky zariadenia majú švajčiarsky certiﬁkát VKF (Spolku kantonálnych protipožiarnych poisťovní). Prístroje
s prevádzkou nezávislou na vzduchu v miestnosti sú certiﬁkované prostredníctvom Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku v Berlíne.
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TECHNIKA

01
OPLACHOVÁNÍ SKLA
OPLACHOVANIE SKLA

Díky promyšlenému oplachování skla proudí
vzduch přímo nad prosklenou výplní krbových
kamen a tím do značné míry brání usazování sazí.
Díky tomu budete mít vždy neomezený výhled na
hru plamenů. Vezměte prosím na vědomí, že
u modelu s vícevrstvým sklem může oplachování
skla za určitých okolností mít za následek přísnější požadavky na rámcové podmínky (vlhkost
dřeva, množství dřeva, výška komínu).

Vďaka premyslenému oplachovaniu skla prúdi
vzduch priamo nad presklenou výplňou krbových kachlí
a tým do značnej miery bráni usadzovaniu sadzí. Vďaka tomu
budete mať vždy neobmedzený výhľad na hru plameňov.
Chceme vás však upozorniť na to, že pri prístroji s viacvrstvovým sklom môže oplachovanie skla za určitých okolností mať
za následok prísnejšie požiadavky na rámcové podmienky
(vlhkosť dreva, množstvo dreva, výška komína).

02
NIŽŠÍ SPOTŘEBA DŘEVA
NIŽŠIA SPOTREBA DREVA

Díky inovativní technologii spalování dosahují
krbová kamna skantherm mimořádně vysoké
účinnosti. Přesně řízená regulace přívodu
vzduchu zaručuje mimořádně hospodárnou
spotřebu dřeva.

01

Vďaka inovatívnej technológii spaľovania dosahujú krbové kachle skantherm mimoriadne vysokú účinnosť. Presne riadená
regulácia prívodu vzduchu zaručuje mimoriadne hospodárnu spotrebu dreva.

03
ZŘETELNÁ KVALITA
ZRETEĽNÁ KVALITA

Poznáte perfektní kvalitu: Krbová kamna
skantherm přesvědčují vysoce kvalitními materiály, tvarově působivým povrchem s příjemným omakem a vynikajícím zpracováním: Bez
ohledu na to, pro jaký model se rozhodnete –
skantherm navrhuje krbová kamna na celý
život.

Spoznáte dokonalú kvalitu: Krbové
kachle skantherm presviedčajú vysokokvalitnými materiálmi, tvarovo pôsobivým povrchom s príjemným ohmatom a vynikajúcim
spracovaním: Bez ohľadu na to, pre aký
model sa rozhodnete – skantherm navrhuje
krbové kachle na celý život.

03

04

DOBRÝ
DŮVOD –
SKANTHERM
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TECHNIKA

DOBRÝ DÔVOD –
SKANTHERM

04
CHLADNÉ MADLO DVÍŘEK
CHLADNÉ MADLO DVIEROK

Mnoho modelů je vybaveno madlem dvířek,
které se během provozu kamen téměř nezahřeje. Pak můžete dvířka kamen otevřít kdykoli i bez rukavic.

Veľa modelov je vybavených madlom
dvierok, ktoré sa počas prevádzky kachlí takmer nezahreje. Tak môžete dvierka kachlí
otvoriť kedykoľvek aj bez rukavíc.

°C

Ocelové provedení s integrovaným
akumulačním modulem
Oceľové prevedenie s integrovaným
akumulačným modulom

05
SKANTHERM THERMOSTONE
SKANTHERM THERMOSTONE

150

Ocelové provedení
Oceľové prevedenie

Hodiny / Hodiny

4

05
06

Nástavec skantherm thermostone je inovací
společnosti skantherm vhodnou pro toho,
kdo chce teplo akumulovat po mnoho dalších
hodin. Tento jedinečný systém akumulace
tepla absorbuje velmi dobře teplo ohně
a uvolňuje je do místnosti ještě po mnoho
dalších hodin. Takže si můžete i po vyhasnutí
ohně ještě dlouho vychutnávat příjemné teplo
a účinně snižovat náklady na vytápění.

Nástavec skantherm thermostone je
inováciou spoločnosti skantherm vhodnou
pre toho, kto chce teplo akumulovať po
mnoho ďalších hodín. Tento jedinečný systém
akumulácie tepla veľmi dobre absorbuje teplo
ohňa a uvoľňuje ho do miestnosti ešte po
mnoho ďalších hodín. Takže aj po vyhasnutí
ohňa si ešte dlho môžete vychutnávať príjemné teplo a účinne znižovať náklady na vykurovanie.

06
PROVOZ NA HNĚDÉ UHLÍ

PREVÁDZKA NA HNEDÉ UHLIE

02

Mnoho krbových kamen skantherm má certiﬁkaci k provozu na hnědouhelné brikety.

Viaceré krbové kachle skantherm majú
certiﬁkát na prevádzku na hnedouhoľné
brikety.
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KVALITA
PALIVOVÉHO DŘEVA
KVALITA
PALIVOVÉHO DREVA
Pro topení v krbových kamnech se nejlépe
hodí tvrdé druhy dřeva jako je buk, dub nebo
bříza, které mají vyšší energetickou hodnotu,
hoří rovnoměrněji a jejich spalování je méně
hlučné než u jehličnatých dřevin, jako je smrk
nebo jedle. Tyto se však skvěle hodí k zapalování v kamnech, protože hoří rychleji než
tvrdé dřevo a vyprodukují velké teplo za kratší
dobu. Bez ohledu na typ použitého dřeva
platí: čím je palivové dřevo sušší, tím je jeho
spalování čistější a tím vyšší je využití energie. Proto je povoleno používat výhradně neupravované dřevo vysušené na vzduchu
s maximální zbytkovou vlhkostí do 20 %.
Dřevotřískové desky, lakované dřevo nebo
dřevo s nátěrem se jako palivo nesmí používat za žádných okolností.

Na kúrenie v krbových kachliach sa
najlepšie hodia tvrdé druhy dreva, ako je buk,
dub alebo breza, ktoré majú vyššiu energetickú hodnotu, horia rovnomernejšie a ich
spaľovanie je menej hlučné ako pri ihličnatých
drevinách, ako je smrek alebo jedľa. Tie sa
zas skvele hodia na zapaľovanie v kachliach,
pretože horia rýchlejšie než tvrdé drevo a vyprodukujú veľké teplo za kratšiu dobu. Bez
ohľadu na typ použitého dreva však platí: čím
je palivové drevo suchšie, tým je jeho spaľovanie čistejšie a tým vyššie je využitie energie. Preto je povolené používať výhradne
neupravované drevo vysušené na vzduchu
s maximálnou zvyškovou vlhkosťou do 20 %.
Drevotrieskové dosky, lakované drevo alebo
drevo s náterom sa ako palivo za žiadnych
okolností používať nesmú.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ODPOVĚDNÉ
JEDNÁNÍ
ZODPOVEDNÉ
SPRÁVANIE
Skleníkový efekt, oteplování oceánů, změna
klimatu – takové otázky jsou ve veřejné debatě stále více rozhodující a právě v oblasti
energetiky a výroby tepla volají po zodpovědném jednání každého jedince. Že sem patří
také právě využití dřeva jako obnovitelného
zdroje energie, to však ví jen málokdo. Přitom
dřevo na rozdíl od fosilních paliv, jako je například uhlí, ropa a zemní plyn, nabízí nepřehlédnutelné výhody: při spalování dřeva totiž
nevzniká oxid uhličitý, jako když dřevo hnije
v lese. Dřevo je přírodní, obnovitelný zdroj,
který během svého dorůstání neustále absorbuje ze vzduchu oxid uhličitý (CO2) a ukládá
jej do buněčných stěn. Při spalování dřeva se
znovu uvolní právě toto množství přijatého
oxidu uhličitého. Navíc je vznikající oxid uhličitý okamžitě absorbován rostoucími stromy,
a tím se vrací do přirozeného koloběhu oxidu
uhličitého.

ČERVENÉ
PLAMENY
ZELENÉ
SRDCE
ČERVENÉ PLAMENE
ZELENÉ SRDCE

Skleníkový efekt, otepľovanie oceánov, zmena klímy – takéto otázky sú vo verejnej debate čoraz viac rozhodujúce a práve
v oblasti energetiky a výroby tepla volajú po
zodpovednom správaní každého jedinca. Že
sem tiež patrí práve využitie dreva ako obnoviteľného zdroja energie, to však vie len málokto. Pritom drevo na rozdiel od fosílnych
palív, ako je napríklad uhlie, ropa a zemný
plyn, ponúka neprehliadnuteľné výhody: pri
spaľovaní dreva totiž nevzniká oxid uhličitý,
ako keď drevo hnije v lese. Drevo je prírodný
obnoviteľný zdroj, ktorý počas svojho dorastania neustále absorbuje zo vzduchu oxid
uhličitý (CO2) a ukladá ho do bunkových
stien. Pri spaľovaní dreva sa znova uvoľní
práve toto množstvo prijatého oxidu uhličitého. Naviac je vznikajúci oxid uhličitý okamžite absorbovaný rastúcimi stromami, a tým
sa vracia do prirodzeného kolobehu oxidu
uhličitého.

S
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SERVIS

OHEŇ V KRBU
PŮSOBÍ
UKLIDŇUJÍCÍM
DOJMEM
PERFEKTNÍ
SERVIS
TAKÉ

E

R
OHEŇ V KRBE PÔSOBÍ
UPOKOJUJÚCIM DOJMOM
DOKONALÝ
SERVIS TIEŽ
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SERVIS

HODNĚ RADOSTI –
S JISTOTOU!
VEĽA RADOSTI –
S ISTOTOU!

Aby topení ve Vašich krbových
kamnech pro Vás zůstávalo po
dlouhá léta nerušeným požitkem,
byla přijata řada legislativních
předpisů pro bezpečný provoz
kamen. Proto se prosím v každém
případě před nákupem krbových
kamen informujte u Vašeho místního kominíka, jaké jsou možnosti pro připojení kamen
a zvláštní předpisy. Konzultaci
před nákupem a následnou instalaci krbových kamen by měl provádět pouze odborník. Krbová
kamna skantherm jsou proto dostupná pouze u autorizovaných
odborných prodejců. Rádi Vám
pomůžeme najít odborného prodejce ve vašem regionu.

Aby kúrenie vo Vašich
krbových kachliach zostávalo pre
vás po dlhé roky nerušeným pôžitkom, prijala legislatíva rad predpisov na bezpečnú prevádzku
kachlí. Preto sa prosím v každom
prípade pred nákupom krbových
kachlí informujte u vášho miestneho kominára, aké sú možnosti
a osobitné predpisy pre pripojenie
kachlí. Konzultáciu pred nákupom
a následnú inštaláciu krbových
kachlí by mal vykonávať iba odborník. Krbové kachle skantherm
sú preto dostupné iba u autorizovaných odborných predajcov. Radi
vám pomôžeme nájsť odborného
predajcu vo vašom regióne.

V

JSME TU PRO VÁS
– I DLOUHO
PO PRODEJI!
SME TU PRE VÁS
– AJ DLHO
PO PREDAJI!

Dobré služby jsou pro Vás důležité – a to je u společnosti skantherm samozřejmé. Proto je u nás
přikládán podrobný a snadno srozumitelný návod k použití ke každým dodaným krbovým kamnům
skantherm. V případě dotazů týkajících se manipulace a péče o Vaše
krbová kamna je Vám samozřejmě
také vždy k dispozici Váš odborný
prodejce skantherm se svou radou
i praktickou pomocí. Nenecháme
Vás v tom samotné – pokud byste
někdy potřebovali technickou
pomoc, nabízí Vám náš bezplatný
poprodejní servis komplexní péči
v krátkodobém horizontu (v závislosti na zemi).

I

Dobré služby sú pre vás
dôležité – a to je pre spoločnosť
skantherm samozrejmé. Preto
u nás ku každým dodaným krbovým kachliam skantherm prikladáme podrobný a zrozumiteľný
návod na použitie. V prípade otázok týkajúcich sa manipulácie
a starostlivosti o Vaše krbové
kachle je vám samozrejme tiež
vždy k dispozícii váš odborný predajca skantherm so svojou radou
i praktickou pomocou. Nenecháme vás v tom samotných – ak
by ste niekedy potrebovali technickú pomoc, náš bezplatný popredajný servis vám ponúka
komplexnú starostlivosť v krátkodobom horizonte (v závislosti od
krajiny).

ZARUČENÁ KVALITA –
PRO DLOUHOTRVAJÍCÍ
RADOST Z KRBOVÝCH
KAMEN!
ZARUČENÁ KVALITA –
PRE DLHOTRVAJÚCU
RADOSŤ Z KRBOVÝCH
KACHLÍ!

Jako majitel krbových kamen
skantherm si můžete být jisti, že
po dlouhou dobu budete vlastnit
zařízení na nejvyšší technické
úrovni. Abychom to zdůraznili, disponují všechna krbová kamna
skantherm daleko nad rámec zákonných požadavků pětiletou zárukou na funkčnost výrobku*.
Krbová kamna skantherm mají
velmi dlouhou životnost – je dobré
vědět, že ještě i po mnoha letech
si u nás stále můžete snadno objednat náhradní díly.

Ako majitelia krbových
kachlí skantherm si môžete byť
istí, že po dlhý čas budete vlastniť
zariadenie na najvyššej technickej
úrovni. Na zdôraznenie tejto skutočnosti chceme uviesť, že všetky
krbové kachle skantherm disponujú päťročnou zárukou na funkčnosť výrobku, čo vysoko presahuje
rámec zákonných požiadaviek*.
Krbové kachle skantherm majú
veľmi dlhú životnosť - je dobré vedieť, že ešte aj po mnohých rokoch si u nás stále môžete bez
problémov objednať náhradné
diely.

S

* v souladu se záručními podmínkami skantherm
* v súlade so záručnými podmienkami skantherm

LETÁ
KA
ZÁRU

5

LETÁ
KA
ZÁRU

Zoznámte sa s našou kolekciou „classics“ – nadčasové, kvalitné krbové kachle klasických a elegantných
tvarov, ktoré sa vyznačujú svojimi vysokokvalitnými kamennými obkladmi, s vybavením vo veľkom počte rôznych verzií.

Seznamte se s naší kolekcí „classics“ – nadčasová, kvalitní krbová kamna klasických a elegantních tvarů, která
se vyznačují svými vysoce kvalitními kamennými obklady s vybavením v mnoha různých verzích.

VÍCE O ZNAČCE SKANTHERM?
VIAC O ZNAČKE SKANTHERM?

MILANO STEIN
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PŘEHLED VÝROBKŮ CLASSICS

MERANO XL

ATOR

MERANO

ATOR +

ADANO

ARISO

BEO
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PREHĽAD VÝROBKOV CLASSICS

(5 KW)

197

197

806

197

400

400

400

400

• Farba korpusu: hlboko čierna
• Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu
• Vývod dymovodu hore; vývod dymovodu na boku alebo vzadu možný od modulu nad spaľovacou
komorou
• Viacnásobné pripojenie do komína možné aj u prevádzky nezávislej na vzduchu v miestnosti
• Akumulačný nadstavec dostupný s akumulačnými kameňmi s hmotnosťou do 120 kg na jeden box
• Chladné madlo dvierok za prevádzky
• Obsah prachových častíc: limit 2. stupňa BImSchV splnený (< 40 mg/Nm3)
• Dopravný tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostný prietok spalín: 4,6 g/s
• Teplota spalín za odťahovým hrdlom: 300 °C
• Hmotnosť (kúrenisko / malý box / veľký box): 130/18/24 kg
• Spaľovacia komora (v x š x h): 520 x 310 x 310 mm
• Vzdialenosť od horľavých materiálov (na boku/ vpredu): 15 cm/80 cm

Příklad kombinace (v x š x h): 1220 x 2227 x 400 mm
Príklad kombinácie (v x š x h): 1220 x 2227 x 400 mm

• Barva korpusu: hluboce černá
• Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu
• Vývod kouřovodu nahoře; vývod kouřovodu na boku nebo vzadu možný od modulu nad topeništěm
• Vícenásobné připojení do komína možné i u provozu nezávislého na vzduchu v místnosti
• Akumulační nástavec dostupný s akumulačními kameny o hmotnosti do 120 kg na jeden box
• Chladné madlo dvířek za provozu
• Obsah prachových částic: limit 2. stupně BImSchV splněn (< 40 mg/Nm3)
• Dopravní tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostní průtok spalin: 4,6 g/s
• Teplota spalin za odtahovým hrdlem: 300 °C
• Hmotnost (topeniště/ malý box/ velký box): 130/18/24 kg
• Spalovací komora (v x š x h): 520 x 310 x 310 mm
• Vzdálenost od hořlavých materiálů (na boku/vpředu): 15 cm/80 cm

ELEMENTS

Příklad kombinace (v x š x h): 1626 x 400 x 400 mm
Príklad kombinácie (v x š x h): 1626 x 400 x 400 mm

Ako voliteľné príslušenstvo je možné
do kachlí integrovať osvedčený akumulačný modul skantherm thermostone. Vďaka nemu budete ešte mnoho
hodín po vyhasnutí plameňov vychutnávať príjemné akumulované teplo
a účinne znižovať náklady na vykurovanie.

Jako volitelné příslušenství lze do
kamen integrovat osvědčený akumulační modul skantherm thermostone.
Tak budete ještě po mnoho hodin po
vyhasnutí plamenů vychutnávat příjemné akumulované teplo a účinně
snižovat náklady na vytápění.

SKANTHERM
THERMOSTONE

400

400

400

603
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TECHNICKÉ ÚDAJE FIREWORKS

KACHLE ELEMENTS V DETAILE
01. Jednotlivé moduly sú vzájomne spojené pomocou inovatívnej technológie magnetov. Týmto spôsobom
vznikajú tieňovej škáry, ktoré moduly elegantne oddeľujú medzi sebou navzájom.
02. Uzamykateľné dvierka (funkcia push and pull) s kvalitnou drevenou zásuvkou.

01. Jednotlivé moduly jsou vzájemně spojeny pomocí inovativní technologie magnetů. Tímto způsobem vznikají
stínové spáry, které moduly elegantně oddělují mezi sebou navzájem.
02. Uzavíratelná dvířka (funkce push and pull) s kvalitní dřevěnou zásuvkou.

02

KAMNA ELEMENTS V DETAILU

01
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TECHNICKÉ ÚDAJE FIREWORKS

(7 KW)

• Barva korpusu: hluboce černá
• Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu (vzadu)
• Možnost vývodu kouřovodu nahoře a vzadu
• Obsah prachových částic: limit 2. stupně BImSchV splněn
(< 40 mg/Nm3)
• Dopravní tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostní průtok spalin: 9,3 g/s
• Teplota spalin za odtahovým hrdlem: 290 °C
• Hmotnost: 112 kg
• Spalovací komora (v x š x h): 348 x 395 x 305 mm
• Vzdálenost od hořlavých materiálů (na boku/vzadu): 30 cm/20 cm

SHAKER

1840
265

570

400

• Farba korpusu: hlboko čierna
• Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu (vzadu)
• Možnosť vývodu dymovodu hore a vzadu
• Obsah prachových častíc: limit 2. stupňa BImSchV splnený (< 40 mg/Nm3)
• Dopravný tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostný prietok spalín: 9,3 g/s
• Teplota spalín za odťahovým hrdlom: 290 °C
• Hmotnosť: 112 kg
• Spaľovacia komora (v x š x h): 348 x 395 x 305 mm
• Vzdialenosť od horľavých materiálov (na boku/vzadu): 30 cm/20 cm

Volba délky na objednání
Voľba dĺžky na objednanie

555 mm*

»SHAKER« S LAVICÍ V KRÁTKÉM PROVEDENÍ
»SHAKER« S LAVICOU V KRÁTKOM PREVEDENÍ

635 mm
400 mm

»SHAKER« S LAVICÍ V DLOUHÉM PROVEDENÍ
»SHAKER« S LAVICOU V DLHOM PREVEDENÍ

530

350

274 mm*
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TECHNICKÉ ÚDAJE FIREWORKS

490 mm**

915 mm*

1132

1322

1005 mm*

• Farba korpusu: sivá (hlboko čierna alebo hnedá)
• Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu
• Možnosť vývodu dymovodu hore a vzadu
• Viacnásobné pripojenie do komína možné aj u prevádzky
nezávislej na vzduchu v miestnosti
• Chladné madlo dvierok za prevádzky
• Obsah prachových častíc: limit 2. stupňa BImSchV
splnený (< 40 mg/Nm3)
• Dopravný tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostný prietok spalín: 5,9 g/s (3,8 g/s)
• Teplota spalín za odťahovým hrdlom: 345 °C (285 °C)
• Hmotnosť / vr. akumulačného modulu: 139 kg/212 kg
• Spaľovacia komora (v x š x h): 400 x 380 x 280 mm
• Vzdialenosť od horľavých materiálov [na boku/vzadu]:
15/10 cm (24/10 cm)

* Střed otvoru pro vývod kouřovodu / * Stred otvoru pre vývod dymovodu

• Barva korpusu: šedá (hluboce černá nebo hnědá)
• Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu
• Možnost vývodu kouřovodu nahoře a vzadu
• Vícenásobné připojení do komína možné i u provozu
nezávislého na vzduchu v místnosti
• Chladné madlo dvířek za provozu
• Obsah prachových částic: limit 2. stupně BImSchV
splněn (< 40 mg/Nm3)
• Dopravní tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostní průtok spalin: 5,9 g/s (3,8 g/s)
• Teplota spalin za odtahovým hrdlem: 345 °C (285 °C)
• Hmotnost/ vč. akumulačního modulu: 139 kg/212 kg
• Spalovací komora (v x š x h): 400 x 380 x 280 mm
• Vzdálenost od hořlavých materiálů [na boku/vzadu]:
15/10 cm (24/10 cm)

[4 KW (4,3 KW, RLU)]

528

391

196 mm*

Volba výšky na objednání
Voľba výšky na objednanie

• Farba korpusu: sivá (hlboko čierna alebo hnedá)
• Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu
• Možnosť vývodu dymovodu hore a vzadu
• Viacnásobné pripojenie do komína možné aj u prevádzky
nezávislej na vzduchu v miestnosti
• Chladné madlo dvierok za prevádzky
• Obsah prachových častíc: limit 2. stupňa BImSchV
splnený (< 40 mg/Nm3)
• Dopravný tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostný prietok spalín: 6,8 g/s (5,8 g/s)
• Teplota spalín za odťahovým hrdlom: 300 °C (334 °C)
• Hmotnosť / vr. akumulačného modulu: 154 kg/245 kg
• Spaľovacia komora (v x š x h): 440 x 420 x 330 mm
• Vzdialenosť od horľavých materiálov [na boku/vzadu]:
15/10 cm (30/10 cm)

**Střed otvoru pro přívod čerstvého vzduchu / ** Stred otvoru pre prívod čerstvého vzduchu

1190

330 mm

EMOTION S

433

Volba výšky
na objednání
Voľba výšky
na objednanie

• Barva korpusu: šedá (hluboce černá nebo hnědá)
• Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu
• Možnost vývodu kouřovodu nahoře a vzadu
• Vícenásobné připojení do komína možné i u provozu
nezávislého na vzduchu v místnosti
• Chladné madlo dvířek za provozu
• Obsah prachových částic: limit 2. stupně BImSchV
splněn (< 40 mg/Nm3)
• Dopravní tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostní průtok spalin: 6,8 g/s (5,8 g/s)
• Teplota spalin za odtahovým hrdlem: 300 °C (334 °C)
• Hmotnost/ vč. akumulačního modulu: 154 kg/245 kg
• Spalovací komora (v x š x h): 440 x 420 x 330 mm
• Vzdálenost od hořlavých materiálů [na boku/vzadu]:
15/10 cm (30/10 cm)

300 mm

580

115 mm**

[7 KW (6 KW, RLU)]

1000

EMOTION M

882 mm*

218 mm*

110 mm**
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(7 KW)

• Barva korpusu (topeniště): hluboce černá
• Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu
• Možnost vývodu kouřovodu nahoře a vzadu
• Vícenásobné připojení do komína možné i u provozu nezávislého na
vzduchu v místnosti
• Obsah prachových částic: limit 2. stupně BImSchV splněn (< 40 mg/Nm3)
• Dopravní tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostní průtok spalin: 6,3 g/s
• Teplota spalin za odtahovým hrdlem: 387 °C
• Hmotnost (topeniště): 200 kg
• Spalovací komora (v x š x h): 340 x 650 x 350 mm
• Vzdálenost od hořlavých materiálů (na boku/vzadu): 1 cm a 18 cm/10 cm
• Všechny moduly mají standardně hloubku 500 mm a výšku 560 mm nebo
280 mm (police na TV)
• Rozměry délky je možno upravit na objednání

BALANCE

• Farba korpusu (kúreniska): hlboko čierna
• Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu
• Možnosť vývodu dymovodu hore a vzadu
• Viacnásobné pripojenie do komína možné aj u prevádzky nezávislej na vzduchu
v miestnosti
• Obsah prachových častíc: limit 2. stupňa BImSchV splnený (< 40 mg/Nm3)
• Dopravný tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostný prietok spalín: 6,3 g/s
• Teplota spalín za odťahovým hrdlom: 387 °C
• Hmotnosť (kúreniska): 200 kg
• Spaľovacia komora (v x š x h): 340 x 650 x 350 mm
• Vzdialenosť od horľavých materiálov (na boku/vzadu): 1 cm a 18 cm/10 cm
• Všetky moduly majú štandardne hĺbku 500 mm a výšku 560 mm alebo 280 mm
(polica na TV)
• Rozmery dĺžky je možné upraviť na objednanie

Příklad kombinace (v x š x h): 560 x 3016 x 500 mm
Príklad kombinácie (v x š x h): 560 x 3016 x 500 mm

Příklad kombinace (v x š x h): 560 x 3316 x 500 mm
Príklad kombinácie (v x š x h): 560 x 3316 x 500 mm

Dvířka topeniště
výsuvná do výšky
Dvierka kúreniska
výsuvná do výšky
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560

600/900/1200 mm

500
900/1200/1500/1800

Dub
Dub

Ořech
Orech

Modul lavice s koženým sedákem
Modul lavice s koženým sedákom

Police na TV (volitelně s otvorem pro kabel)
Polica na TV (voliteľne s otvorom pre kábel)

600/900/1200 mm

Zásuvkový modul
Zásuvkový modul

Návrh Vaší osobní kombinace »balance« prosím zkonzultujte s Vaším odborným prodejcem. Rád Vám poradí při přesném
výpočtu celkové délky.
Návrh Vašej osobnej kombinácie »balance« prosím konzultujte s Vaším odborným predajcom. Rád Vám poradí pri presnom
výpočte celkovej dĺžky.

Úložný prvek
Úložný prvok

Topeniště
Kúrenisko

900

Dřevěné prvky
Lakované prvky jsou k dispozici na objednání.
Drevené prvky
Lakované prvky sú k dispozícii na objednanie.
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(6 KW)

„M“ 1489

„L“ 1789

L

ø 538 mm

• Barva korpusu: hluboce černá (šedá nebo hnědá)
• Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu
• Možnost vývodu kouřovodu nahoře a vzadu* (*nelze u modelu milano „S“)
• Vícenásobné připojení do komína možné i u provozu nezávislého na
vzduchu v místnosti
• Obsah prachových částic: limit 2. stupně BImSchV splněn (< 40 mg/Nm3)
• Chladné madlo dvířek za provozu
• Dopravní tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostní průtok spalin: 5,5 g/s
• Teplota spalin za odtahovým hrdlem: 300 °C
• Hmotnost/ vč. akumulačního modulu: 178-202 kg/305-417 kg
• Spalovací komora (v x š x h): 383 x 370 x 360 mm
• Vzdálenost od hořlavých materiálů (na boku/vzadu): 20 cm/20 cm

MILANO

„S“ 1189 mm

VARIANTY
VARIANTY

100 mm**

„M“ 1320

„L“ 1620

M

• Farba korpusu: hlboko čierna (sivá alebo hnedá)
• Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu
• Možnosť vývodu dymovodu hore a vzadu* (*nie je možné pri modeli milano „S“)
• Viacnásobné pripojenie do komína možné aj u prevádzky nezávislej na
vzduchu v miestnosti
• Obsah prachových častíc: limit 2. stupňa BImSchV splnený (< 40 mg/Nm3)
• Chladné madlo dvierok za prevádzky
• Dopravný tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostný prietok spalín: 5,5 g/s
• Teplota spalín za odťahovým hrdlom: 300 °C
• Hmotnosť / vr. akumulačného modulu: 178-202 kg/305-417 kg
• Spaľovacia komora (v x š x h): 383 x 370 x 360 mm
• Vzdialenosť od horľavých materiálov (na boku/vzadu): 20 cm/20 cm

270 mm*

S

Regulátor spalovacího vzduchu
z vysoce kvalitní nerezové oceli
Regulátor spaľovacieho vzduchu z
vysoko kvalitnej nerezovej ocele
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1425 mm*

• Farba korpusu: hlboko čierna (sivá alebo hnedá)
• Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu
• Možnosť vývodu dymovodu hore a vzadu
• Viacnásobné pripojenie do komína možné aj u prevádzky nezávislej na vzduchu v miestnosti
• Chladné madlo dvierok za prevádzky
• Obsah prachových častíc: limit 2. stupňa BImSchV
splnený (< 40 mg/Nm3)
• Dopravný tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostný prietok spalín: 4,4 g/s
• Teplota spalín za odťahovým hrdlom: 313 °C
• Hmotnosť: 112 kg
• Spaľovacia komora (v x š x h): 400 x 290 x 285 mm
• Vzdialenosť od horľavých materiálov (na boku/vzadu):
20 cm/20 cm

03

02

385 mm

190 mm*
mm

01. Ako voliteľné vybavenie je dostupné: predná časť
z pieskovca (tobacco), nerez ocele alebo čiernej
sklokeramiky
02. Integrovaný regulátor spaľovacieho vzduchu
03. Voliteľná možnosť otáčania ohniska o 90 °. Aj pri
funkcii otáčania je možný vývod dymovodu dozadu

• Farba korpusu: hlboko čierna (sivá alebo hnedá)
• Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu
• Možnosť vývodu dymovodu hore a vzadu
• Obsah prachových častíc: limit 2. stupňa BImSchV
splnený (< 40 mg/Nm3)
• Dopravný tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostný prietok spalín: 5,8 g/s
• Teplota spalín za odťahovým hrdlom: 320 °C
• Hmotnosť / vr. akumulačného modulu: 135 kg/295 kg
• Spaľovacia komora (v x š x h): 450 x 380 x 350 mm
• Vzdialenosť od horľavých materiálov (na boku/vzadu):
30 cm/10 cm

** Střed otvoru pro přívod čerstvého vzduchu / ** Stred otvoru pre prívod čerstvého vzduchu

522 mm

01. Jako volitelné vybavení je dostupné: přední část
z pískovce (tobacco), nerez oceli nebo černé sklokeramiky
02. Integrovaný regulátor spalovacího vzduchu
03. Volitelná možnost otáčení topeniště o 90°. I při
funkci otáčení je možný vývod kouřovodu dozadu

SOLO V DETAILU

• Barva korpusu: hluboce černá (šedá nebo hnědá)
• Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu
• Možnost vývodu kouřovodu nahoře a vzadu
• Obsah prachových částic: limit 2. stupně BImSchV
splněn (< 40 mg/Nm3)
• Dopravní tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostní průtok spalin: 5,8 g/s
• Teplota spalin za odtahovým hrdlem: 320 °C
• Hmotnost/ vč. akumulačního modulu: 135 kg/295 kg
• Spalovací komora (v x š x h): 450 x 380 x 350 mm
• Vzdálenost od hořlavých materiálů (na boku/vzadu):
30 cm/10 cm

1100 mm

01

* Střed otvoru pro vývod kouřovodu / * Stred otvoru pre vývod dymovodu

• Barva korpusu: hluboce černá (šedá nebo hnědá)
• Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu
• Možnost vývodu kouřovodu nahoře a vzadu
• Vícenásobné připojení do komína možné i u provozu nezávislého na vzduchu v místnosti
• Chladné madlo dvířek za provozu
• Obsah prachových částic: limit 2. stupně BImSchV
splněn (< 40 mg/Nm3)
• Dopravní tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostní průtok spalin: 4,4 g/s
• teplota spalin za odtahovým hrdlem: 313 °C
• Hmotnost: 112 kg
• Spalovací komora (v x š x h): 400 x 290 x 285 mm
• Vzdálenost od hořlavých materiálů
(na boku/vzadu): 20 cm/20 cm

(4,8 KW)

130 mm**

SOLO (6 KW)

982 mm*

1570 mm

IVO

ø 468 mm

234 mm*

95 mm**
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500 mm

500 mm

Dřevěný regál se zásuvkou
z masivního ořechu
Drevený regál so zásuvkou
z masívneho orecha

• Farba korpusu: sivá (hlboko čierna alebo hnedá)
• Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu
• Možnosť vývodu dymovodu hore a vzadu
• Chladné madlo dvierok za prevádzky
• Obsah prachových častíc: limit 2. stupňa BImSchV
splnený (< 40 mg/Nm3)
• Dopravný tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostný prietok spalín: 6,9 g/s
• Teplota spalín za odťahovým hrdlom: 328 °C
• Hmotnosť: 105 kg
• Spaľovacia komora (v x š x h): 460 x 380 x 280 mm
• Vzdialenosť od horľavých materiálov (na boku/vzadu):
80 cm/10 cm

1211 mm*

390 mm

• Farba korpusu: hlboko čierna
• Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu
• Možnosť vývodu dymovodu hore a vzadu
• Obsah prachových častíc: limit 2. stupňa
BImSchV splnený (< 40 mg/Nm3)
• Dopravný tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostný prietok spalín: 7,6 g/s
• Teplota spalín za odťahovým hrdlom: 390 °C
• Hmotnosť (Krbové kachle / drevený regál):
360 kg/200 kg
• Spaľovacia komora (v x š x h): 700 x 300 x 260 mm
• Vzdialenosť od horľavých materiálov (na
boku/vzadu): 22 cm/15 cm

390 mm

139 mm*

• Barva korpusu: hluboce černá
• Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu
• Možnost vývodu kouřovodu nahoře a vzadu
• Obsah prachových částic: limit 2. stupně
BImSchV splněn (< 40 mg/Nm3)
• Dopravní tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostní průtok spalin: 7,6 g/s
• Teplota spalin za odtahovým hrdlem: 390 °C
• Hmotnost (Krbová kamna/ dřevěný regál):
360 kg/200 kg
• Spalovací komora (v x š x h): 700 x 300 x 260 mm
• Vzdálenost od hořlavých materiálů
(na boku/vzadu): 22 cm/15 cm

(7,3 KW)

1052 mm*

1215 mm

1650 mm

GATE

482/567 mm**

1375 mm

• Barva korpusu: šedá (hluboce černá nebo hnědá)
• Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu
• Možnost vývodu kouřovodu nahoře a vzadu
• Chladné madlo dvířek za provozu
• Obsah prachových částic: limit 2. stupně
BImSchV splněn (< 40 mg/Nm3)
• Dopravní tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostní průtok spalin: 6,9 g/s
• Teplota spalin za odtahovým hrdlem: 328 °C
• Hmotnost: 105 kg
• Spalovací komora (v x š x h): 460 x 380 x 280 mm
• Vzdálenost od hořlavých materiálů
(na boku/vzadu): 80 cm/10 cm

(7 KW)

270 mm

PICO

500 mm

190 mm*
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1150 mm

83 mm**

852 mm

400 mm

180 mm

(5 KW)

• Barva korpusu: hluboce černá
• Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu
• Možnost vývodu kouřovodu nahoře a vzadu
• Obsah prachových částic: limit 2. stupně BImSchV
splněn (< 40 mg/Nm3)
• Dopravní tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostní průtok spalin: 5,1 g/s
• Teplota spalin za odtahovým hrdlem: 330 °C
• Hmotnost: 213 kg
• Spalovací komora (v x š x h): 300 x 685 x 285 mm
• Vzdálenost od hořlavých materiálů
(na boku/vzadu): 15 cm/15 cm

TURN

• Farba korpusu: hlboko čierna
• Možnosť externého prívodu čerstvého vzduchu
• Možnosť vývodu dymovodu hore a vzadu
• Obsah prachových častíc: limit 2. stupňa BImSchV
splnený (< 40 mg/Nm3)
• Dopravný tlak: 0,12 mbar
• Hmotnostný prietok spalín: 5,1 g/s
• Teplota spalín za odťahovým hrdlom: 330 °C
• Hmotnosť: 213 kg
• Spaľovacia komora (v x š x h): 300 x 685 x 285 mm
• Vzdialenosť od horľavých materiálov
(na boku/vzadu): 15 cm/15 cm

WWW.SKANTHERM.DE

* Střed otvoru pro vývod kouřovodu / * Stred otvoru pre vývod dymovodu

** Střed otvoru pro přívod čerstvého vzduchu / ** Stred otvoru pre prívod čerstvého vzduchu

Vyhradzujeme si právo na technické a vizuálne zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny nepredstavujú vady. Všetky predtým nami publikované predajné dokumentácie strácajú platnosť v prípade, že príslušný popis v nich je
v rozpore s popisom prezentovaným v tejto novej brožúre. Všetky krbové kachle zodpovedajú konštrukčnému typu 1 a majú vývod dymovodu s hrdlom s vonkajším priemerom 150 mm. Platné od 01.01.2015. Všetky práva vyhradené. Všetok obsah tohto katalógu - graﬁckej, obrazovej i textovej povahy - je chránený autorským právom. Pre akékoľvek zverejnenie alebo iné použitie je potrebný súhlas spoločnosti skantherm.

Vyhrazujeme si právo na technické a vizuální změny bez předchozího upozornění. Tyto změny nepředstavují vady. Veškerá námi dříve publikovaná prodejní dokumentace pozbývá své platnosti, příslušný popis v ní bude v rozporu s popisem
prezentovaným v této nové brožuře. Všechna krbová kamna odpovídají konstrukčnímu typu 1 a mají vývod kouřovodu s hrdlem o vnějším průměru 150 mm. Platné od 01. 01. 2015. Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah tohoto katalogu
– graﬁcké, obrazové i textové povahy - je chráněn autorským právem. Pro jakékoli zveřejnění nebo jiné použití je vyžadován souhlas společnosti skantherm.

442 mm*
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ZDE NÁS MŮŽETE
KONTAKTOVAT
TU NÁS MÔŽETE
KONTAKTOVAŤ

ČESKÁ REPUBLIKA / SLOVENSKO

FRANCIE / SEVER

LUCEMBURSKO

Fire4home.com
SAPIO.CZ s.r.o.
showroom Hněvkovského 81b
602 00 Brno
00420 / 776557574
www.skantherm.cz
info@skantherm.cz

Ets. Oberlinkels
19, Rue de Redange L-8540 Eltz
Tel. 00352 / 621190735
joberlin@pt.lu
www.skantherm.de/fr

Op der Eltz
Ets. Oberlinkels
19, Rue de Redange L-8540 Eltz
Tel. 00352 / 23620033
joberlin@pt.lu
www.kaminofen.lu

Nova Groupe
42, Avenue de Rome Le Forum N° 8
F-13127 Vitrolles
Tel. 0033 / 4 42465936
contact@novagroupe.eu
www.skantherm.de/fr

ITÁLIE
OEKOTHERM snc
Stufe | Camini | Design
Via J. Durst 66, Zona Ind.
I-39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0039 / 0472 802090
info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

ŠVÝCARSKO
Tiba AG
Hauptstr. 147
CH-4416 Bubendorf
Tel. 0041 / 61 9351710
verkauf@tiba.ch
www.tiba.ch

NĚMECKO / CENTRÁLA

NIZOZEMÍ

skantherm Wagner GmbH & Co. KG
Von-Büren-Allee 16
D-59302 Oelde
Tel. 0049 / 2522 59010
www.skantherm.de
info@skantherm.de

MultySyst bv
Middelbuurtseweg 5b
NL-3903 LB Veenendaal Tel. 0031 / 31
8528781
info@multysyst.nl
www.multysyst.nl

RAKOUSKO
ECO Edletzberger GmbH
Pestalozzistraße 2
A-3106 St. Pölten
Tel. 0043 / 27 4226426
ofﬁce@feuergalerie.at
www.feuergalerie.at

BELGIE
Ets. Oberlinkels
19, Rue de Redange
L-8540 Eltz
joberlin@pt.lu
Service commercial:
Thierry Molitor
Tel. 0032 / 4 75756470
thierry.molitor@skynet.be
www.skantherm.de/fr

VELKÁ BRITÁNIE
Encompass
Furniture & Accessories Ltd.
The Pool Room, Stansted House
Rowlands Castle
GB-Hants PO9 6DX
Tel. 0044 / 2392 410045
info@encompassco.com
www.encompassco.com

JAPONSKO
Japan Firelife Co., Ltd. 315-1 Kawawada-cho Mito-shi, Ibaraki-ken, 3114153 Japan
Tel. 0081 / 293091664
info@ﬁrelife.jp
www.ﬁrelife.jp

Concept & Design / cyclos design GmbH, Münster / www.cyclos-design.de

FRANCIE / JIH

VLASTNOSTI & PŘEDNOSTI
VLASTNOSTI & PREDNOSTI

Krbová kamna nezávislá na vzduchu v místnosti pro použití v nízkoenergetických a pasivních domech (certiﬁkace prostřednictvím Německého institutu pro stavební techniku v Berlíně*)
Krbové kachle nezávislé na vzduchu v miestnosti pre použitie v nízkoenergetických
a pasívnych domoch (certiﬁkácia prostredníctvom Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku v Berlíne*)

thermostone – akumulační modul pro dlouhodobý výdej tepla:
Díky akumulačnímu modulu „skantherm thermostone“
budete ještě po mnoho hodin po vyhasnutí plamenů vychutnávat
příjemné akumulované teplo.
thermostone – akumulačný modul pre dlhodobý výdaj tepla:
Vďaka akumulačnému modulu „skantherm thermostone“ budete ešte
mnoho hodín po vyhasnutí plameňov vychutnávať príjemné
akumulované teplo.

Možnost otáčení krbových kamen (volitelně)
Možnosť otáčania krbových kachlí (voliteľne)

Možnost připojení externího přívodu čerstvého vzduchu
Možnosť pripojenia externého
prívodu čerstvého vzduchu

Certiﬁkace pro provoz na hnědouhelné brikety
Certiﬁkácia pre prevádzku
na hnedouhoľné brikety

* Upozorňujeme, že některé modely se v současné době nacházejí ve schvalovacím řízení.
* Upozorňujeme, že niektoré modely sa v súčasnej dobe nachádzajú v schvaľovacom konaní.

