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Flat glimmer

Dávame zelenú pre otvorený oheň v interiéri!

S produktmi THE FLAME premeníte Váš domov na miesto
oddychu a pohodlia. Otvorený oheň, blkotajúce plamene a
príjemná atmosféra doslova lákajú k odpočinku. Naše spotrebiče sú vhodné aj do interiérových priestorov, pretože nevyžadujú napojenie na komín. Jednoduchá montáž a obsluha
sú predpokladom pre nerušené vychutnávanie nezameniteľného čara ohňa. Naše produkty fungujú na princípe paliva
“BIO-FUEL” ( tekuté palivo bez zápachu na báze alkoholu)
produkovaného z obnoviteľných prírodných zdrojov. Horí
bez dymu a horením vzniká prakticky horúci vzduch (1,5 až
2,9 kW). Nemusíte štiepať drevo, nie je riziko nebezpečnych
lietajúcich iskier, sadzí a popola.

Flat Wood

Flat Move
(otočny o 360°)
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Square Glass
(červený)

THE FLAME ...
prebudí Vaše zmysly!

Square Glass
(čierny)

• Príjemné teplo a upokojujúca hra
plameňov
• Rozmanité tvary a farby

• Zvlhčovanie vzduchu zabezpečujúce
príjemnú atmosféru

		

• Aromapriečinok šíriaci vôňu

• Dekoračné drevo a Superglow so
žeravým efektom

Horák s dekoračnými
kameňmi

Aromapriečinok
s vonným
olejom

Superglow (vlna so
žeravým efektom)
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Round Log (čierny)

THE FLAME ...
kdekoľvek chcete!

THE FLAME ponúka širokú škálu vysokokvalitných dekoračných ohňov, ktoré sa určite
stanú centrom pozornosti kdekoľvek, kam ich
umiestnite (obývacia izba, kuchyňa, terasa,
záhrada, vstupná hala, reštaurácia, wellnes
centrum,...). Pre každé použitie vo verejných
priestranstvách, zohľadňujúc skutočnú situáciu, zhotovuje firma THE FLAME individuálnu dokumentáciu.
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Round Log (Corten oceľ)

Turn s dekorom dreva a keramiky

Suite Solo Mramor

Bezpečne a spoľahlivo ... s firmou THE FLAME!
THE FLAME je preukázaný špecialista pre vysokokvalitné, bezpečné dekoračné ohne, a to hlavne vo verejných
priestranstvách. Naše produkty zodpovedajú najvyšším
požiadavkám na bezpečnosť a vyrábajú sa v súlade s
aktuálnymi smernicami a normami. To všetko slúži ako
podklad pre úrady, pre získanie povolenia na prevádzku
vo verejných priestoroch (pre súkromné účely nie je
potrebné povolenie). Na tento účel ponúka firma THE
FLAME “Individuálnu dokumentáciu” a zároveň dokument ochrany proti explózii. (smernice, CO² , CO, spodná
hranica výbuchu, povrchová teplota, CE, skladovanie
(a obsluha), ktorá bude
podložená odborným
znaleckým posudkom,
TÜV, AUVA a inými.

Keramické dekoračné drevo
s efektom pahreby

Návod na obsluhu:

Všetky návody na obsluhu sú dostupné
online na stránke www.theflame.at.
V ňom sú písomne
vysvetlené všetky
ovládacie kroky za
pomoci obrázkov,
vrátane upozornení
o nebezpečenstve,
vypracované vo viacerých jazykoch.

Suite Solo Wood
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Doplnkový set
do krbu TIROL

Bezpečne a spoľahlivo ... s firmou THE FLAME!
Výrobný štítok:

Na všetkých horákoch, resp. zariadeniach sa nachádzajú
výrobné štítky s bezpečnostnými upozorneniami vo
forme piktogramov, ktoré zodpovedajú norme DIN 4734
(Norma pre ohniská s tekutými palivami).
Výrobný štítok poskytuje dôležité údaje ako:
• výrobca
• opis zariadenia
• vhodné palivo
• max. povolený objem paliva a min. veľkosť miestnosti
• odstup od horľavých stavebných materiálov a predmetov, ako aj najdôležitejšie bezpečnostné upozornenia.
Príklad výrobného štítku Square Glass
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Doplnkový set do
krbu Premium
Palivo
“Bio-Fuel”
interiérové
25 litrové

Vypúšťací
ventil

Nádoba na
plnenie

Bezpečnostná
šachta

Zapaľovací hák

Set vetvového dreva

Horák
Free-Flame stredný

Bezpečnostná šachta:

Všetky zariadenia obsahujú odvetranú
bezpečnostnú šachtu pre horák a sú teda
dvojvrstvové. Toto dvojplášťové vyhotovenie zabezpečuje, že aj pri vyliatí paliva
alebo preliatí horáku palivom zostáva
toto palivo v ohnisku a môže byť bezpečne vybraté alebo spálené.

Doplnkový set
Premium

Bezpečne a spoľahlivo ... s firmou THE FLAME!
Stabilita:

Všetky produkty firmy THE FLAME spĺňajú bezpečnostné kritériá stability. Žiadne zariadenia alebo spotrebiče nie sú umiestnené na kolieskach, fakle sa kotvia
buď na pevno na stenu alebo sú chránené proti prevráteniu resp. vyliatiu paliva.

Ochranné dotykové sklo:

Ochranné sklo zabraňuje priamemu
kontaktu malých detí, ale aj ”veľkých detí”,
s horúcimi časťami
zariadenia.

Prúdenie vzduchu:

Vo všetkých ohniskách prúdi vzduch smerom zdola
nahor, čo spôsobuje nielen optimálne, plnohodnotné spaľovanie sprevádzané krásnym vysokým plameňom, ale aj
najvyššiu možnú bezpečnosť pri prípadnej
nesprávnej obsluhe zo
strany užívateľa. Na základe prúdenia horúceho vzduchu smerom
nahor je vylúčené možné riziko popálenia.

Dvojité
presklenie:

Dvojité presklenie so zadným odvetraním pri vstavaných krboch zabraňuje
riziku popálenia pri dotyku s vonkajším
presklením ohniska (voliteľné presklenie).
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Square Glass
(biely)

Bezpečne a spoľahlivo ... s firmou THE FLAME!
1. Naliatie
paliva:

2. Naplnenie paliva do horáka:

3. Zapálenie:

4. Regulácia:

Pre bezpečné naliatie paliva z kanistra do nalievacej nádoby ponúka firma THE
FLAME špeciálny vypúšťací
kohút.

Taktiež od nás
dostanete zapaľovací hák, aby
ste predišli “popáleniu prstov”.
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Pri kúpe horáka od
nás dostanete nalievaciu nádobu zodpovedajúcu veľkosti
jeho max. naplnenia
(odpadá riziko preliatia horáka).

Všetky štrbinové horáky “Free-Flame”
a pásové horáky sú
regulovateľné!

Wall (červený)

Bezpečne a spoľahlivo ... s firmou THE FLAME!
Ešte väčšia bezpečnosť prostredníctvom
novej technológie flísového horáka!

Flísový horák od THE FLAME ponúka najvyšší možný
stupeň ochrany a techniky, ako aj komfortnejšiu obsluhu.
Na základe uzatvorenej spaľovacej hlavy je možné
flísový horák napĺňať len cez bezpečnostné plniace
hrdlo. Bioalkohol sa dostáva cez špeciálny flís do
spaľovacej hlavy a až tam sa zahrieva a spaľuje, čím
je na základe nízkeho tlaku z výparov zaručená
najvyššia miera bezpečnosti.

Gap s flisovým horákom

Horák ponúka taktiež maximálnu bezpečnosť proti
vystrieknutiu paliva pri rozkývaní či prevrátení. Jedinečná farba plameňov ponúka
nezameniteľný zážitok z
otvoreného
ohňa.
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Rock
(kameň krémovo-béžový)

Blahodarné
sálajúce a
akumulované
teplo

Tower Glass (červený))

Varianty samostatne stojacich krbov “Rock” a
“Tower” sú naozajstné zásobníky tepla. Aj po 3-4
hodinách po zhasnutí ohňa uvoľňujú do okolia nahromadenú energiu v podobe blahodarného sálavého tepla (princíp kachľovej pece).

Rock (kameň, hnedý)

Vďaka vstavanému aromapriečinku je možné vzduch
v miestnosti rozvoňať a
zvlhčiť zároveň, a tým vytvoriť príjemne voňajúce a blahodarné ovzdušie.

Tower (kubický)
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Tower (biely, omietnutý)

Tower (Montana)

Quadro

THE FLAME ... otvorený oheň!

Romantickú atmosféru táborového ohňa v ušľachtilom dizajne je možné navodiť vo vstupných halách,
záhradách alebo vo wellnes centrách.

Lodge 110 (nerez)
Quadro rustikálne drevo

Lodge 110 (patina)
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GAP s posuvnými otváracími dvierkami uzatvorený

GAP ... dekoračný krb na zabudovanie

Varianty GAP dokážu predovšetkým v obchodných,
hotelových, reštauračných či wellnes priestoroch
alebo obývacích izbách vytvoriť obzvlášť nezameniteľné prostredie.

Varianty gapu:

120 x 36 cm (1 horák)
200 x 41 cm (3 horáky)
300 x 41 cm (4 horáky)

➅
➁
➄
➇

➃

150 x 41 cm (2 horáky)
250 x 41 cm (4 horáky)
400 x 41 cm (5 horákov)

➂
➀

➆

➁

Gap s odvetraním do miestnosti.
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Gap s odvetraním do
vonka.

Gap s napojením na
komín.

➀ Ohnisko s pásovym horákom
➁ Nasávacia/výduchová mriežka
➂ Posuvné otváracie dvierka
s presklením
➃ Manuálna odťahová klapka
➄ Odvetrávacia flexibilná rúra

➅ Odvetrávací kastlík
s aromapriečinkom
➆ Bočné podmurovanie
➇ Montáž na stenu

Gap s horevýsuvnými presklenými dvierkami.

Gap tunel s horevýsuvnými presklenými dvierkami

Gap 3-stranný

Gap z 2 strán viditeľný
(možnosť voľby vľavo alebo vpravo)
Gap otvorený/uzatvorený
1-stranné prevedenie
(dostupný aj s horevýsuvnými
sklenenými dvierkami)

Gap z 3 strán viditeľný
krátka - dlhá – krátka strana

Gap tunel
(dostupný aj s horevýsuvnými
sklenenými dvierkami)

Gap z 3 strán viditeľný
dlhá – krátka - dlhá strana

Gap 3-stranný (dlhá – krátka - dlhá strana)
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Bit
3-stranný

GAP ... dekoračný krb na zabudovanie

“Bit” je vložka pre zhotovenie individuálneho
vstavaného diela alebo prestavbu existujúceho.

➆
➇

➁
➄ ➅

Bit 3-stranný

➃

➂
➀
➁

Gap s odvetraním do miestnosti.
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Bit s odvetraním do
vonka.

Bit s napojením na
komín.

➀ Ohnisko so štrbinovým horákom “Free-Flame”
➁ Nasávacia/výduchová mriežka
➂ Posuvné otváracie dvierka s presklením
➃ Bočné sklo pevné
➄ Manuálna odťahová klapka
➅ Odvetrávacia flexibilná rúra
➆ Odvetrávací kastlík s aromapriečinkom
➇ Ventilačná mriežka pre zadné odvetranie

Bit s horevýsuvnými presklenými dvierkami

Bit z 3 strán viditeľný

Bit z 2 strán viditeľný

Bit z 2 strán viditeľný
(možnosť voľby vľavo alebo vpravo)
Bit tunel

Bit 1-stranné ( dostupné aj s
horevýsuvnými sklenenými dvierkami)

Bit tunel ( dostupné aj s
horevýsuvnými sklenenými dvierkami)

Bit 1-stranné
prevedenie
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Garden
patina

THE FLAME ...
samostatne stojace krby!

“Garden”, “Tent” a “Lodge so soklom” vytvoria
vo Vašej záhrade, na Vašej terase alebo v zimnej
záhrade jedinečnú atmosféru.

Garden glimmer

Tent
patina

Lodge so soklom (patina a štiepané drevo)

Garden (patina) a
Lodge so soklom (patina)
sú dostupné aj ako plynové fakle.
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Lodge so soklom
(glimmer-kameň
kubický)
Len v interiéri!

Bench

Nerušene strávené chvíle vonku
bez nevítaných hostí!

Ničím nerušené chvíle vonku si teraz môžete
vychutnať s úplne novou aromatickou zmesou
od THE FLAME. Jednoducho vložte misku
do držiaka v tvare trojnožky, naplňte aromatickou zmesou od THE FLAME (pozostávajúcej zo 100% prírodných olejov) a postavte nad ohnisko
exteriérového krbu. Vzniknutý aromatický opar odoženie takmer všetok hmyz.

Tent

Set Insect-Bio-Stop

Lodge hrdza so setom
Insect-Bio-Stop
(ochrana proti hmyzu)

Outdoor
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Turn bez soklom

Turn
kameň-Montana

Fakľa
Steelo
(stena)

Fakľa Flare
(s podsvieteným
logom)

Fakľa Steelo

Fakľa Flare, Steelo, Artis a Fakľa-V
dostupná aj ako plynová fakľa..
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Spit AA
fakľa s
miskovým horákom

Bine

Spit BB

Fakľa-V

Fakľa
Artis

Fakľa
Artis (stena)

Bine chróm

Bine glimmer

Lake

Doplnkový set do krbu Muc

Black
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Flare
plynový S

Flare
plynový L

Plynové fakle

Plynové fakle od firmy THE FLAME sú
jedinečné. Pozostávajú z dvoch dielov - ply-

nový fakľový horák a držiak, tvorivosti sa

Manuálny
plynový
fakľový
horák

medze nekladú – všetko je možné.

Fakľa
Artis ako
plynová
fakľa

Či zemný plyn alebo kvapalný plyn - všetky

plynové fakľové horáky je možné zapáliť

plne automaticky diaľkovo alebo manuálne.

Dostupné sú taktiež autonómne fakle na
prevádzku s plynovými fľašami.

Lodge so
soklom ako
plynová
fakľa
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Flare
plynový M

Fakľa-V plynová

Cocktail
ako mobilná
plynová fakľa

Bench kruhový

O H E Ň
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Bowl
(lístkové
striebro)
ako plynová
fakľa

Plne automatické zapálenie
a kontrola plameňa
➀
➁
➂
➃
➄
➅

Teplotný snímač
Zapaľovacie sviečky
Zapaľovací horák
Magnetický ventil
Zapaľovacie trafo
Vysielač

➀
➁
➂
➃

Plynová zásuvka
Riadiace a napäťové vedenie sú zásuvné
Revízny otvor
Prechod s uzatváracím ventilom

Plynový
fakľový
horák
Large
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Plynový fakľový horák
sa jednoducho zapája a
odpája (bez náradia).

Steelo ako
plynová fakľa

Rozsiahle možnosti
riadenia

Individuálne možnosti riadenia Vášho plne
automatického plynového fakľového zaradenia:
• Manuálne
• Na diaľkové ovládanie
• Časové spínanie
• Pohybový snímač
• Svetelné závory
• Súmrakový spínač
• Audio riadenie (hudba)

Artis ako
plynová fakľa

➀ Plnoautomatické riadenie za pomoci elektrického rozdeľovača pre viaceré plynové fakle.
➁ Vedenie zemného plynu
➂ Alternatívne: nádrž kvapalného plynu
➃ Alternatívne: fľaša kvapalného plynu
➄ Plynová fakľa
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Gap plynový 1-stranný

Plynové krbové vložky
značky THE FLAME

Nová generácia plynových krbových vložiek
značky THE FLAME môže byť prevádzkovaná
na zemný alebo kvapalný plyn.
Otvorená ako dekoračný oheň, alebo uzavretá
so sklom ako vykurovací krb, takto môžu byť
naplnené aj individuálne želania.
K dispozícii sú Vám všetky veľkosti do 7 m s
prevedením “čelné, tunel, rohové, 3-stranné
krátka-dlhá-krátka”.
Je samozrejmosťou, že firma THE FLAME ponúka aj vhodný vzducho-spalinový systém - LAS
pre odvod spalín.

Bit plynový 3-stranný (krátka-dlhá-krátka)

Gap plynový tunel
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Gap plynový 3-stranný (dlhá-krátka-dlhá)

Gap plynový individuálny
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Gap plynový 1-stranný
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Gap plynový 1-stranný

Otvorené plynové krby

Otvorené plynové krby Vám ponúkajú romantický
zážitok otvoreného ohňa. Individuálne želania môžu
byť ľubovoľne naplnené.
Vzduch na horenie je regulovaný z miestnosti resp.
externým prívodom vzduchu. Odvod spalín sa realizuje
vhodným komínovým systémom odolným proti
vlhkosti.

Uzatvorené plynové krby

Otvorené plynové krby

Uzatvorené plynové krby ponúkajú bezpečný zážitok z ohňa spojený s najlepšou vykurovacou možnosťou cez teplovzdušné otvory (konvekcia).
Systém vzduch - spaliny (koncentrický komín) ponúka
na základe dvojitej steny vedenie spalín ako aj prívod
vzduchu na horenie v jednom. Takto krb funguje
nezávisle na vzduchu z miestnosti.
S naším dekoratívnym setom keramického dreva,
dekoračnými kameňmi a žeravým vláknom vzniká
neprekonateľný obraz ohňa.
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Uzatvorený
plynový krb so
vzducho-spalinovým
systémom

Gap plynový 1-stranný

Vzducho-spalinový systém:

Vzducho-spalinový systém - od firmy THE FLAME
je v ponuke komínový systém s dvomi paralelnými
kanálmi (dvojitý systém rúr).
V oddelených komorách sa odvádzajú spaliny a
zároveň sa privádza potrebný prívod vzduchu na
horenie.
So vzducho-spalinovým systémom je možné prevádzkovať THE FLAME diela krbov nezávisle na
vzduchu z interiéru. Takto je možná montáž aj v
budovách, v ktorých nie je
dostatočné množstvo
vzduchu na horenie
kvôli ich vysokej
tesnosti.
THE FLAME - najnovší
stav techniky.

Spaliny smerom von
Je nasávaný čerstvý
vzduch na horenie

Dvojvrstvová rúra

Uzatvorený
systém

Ako funguje
Vzducho-spalinový systém
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Gap plynový 3-stranný (krátka-dlhá-krátka)

Gap plynový, individuálne prevedenie tunel
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Gap plynový 2-stranný
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Gap plynový 1-stranný s keramickými kameňmi

Gap plynový 2-stranný

Gap plynový 2-stranný

Bit plynový 3-stranný (krátka-dlhá-krátka)
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Gap plynový 2-stranný

Bit plynový 1-stranný

O H E Ň

B E Z

D Y M U

W W W . T H E F L A M E . AT
Bit plynový stojace zariadenia 3-stranný (krátka-dlhá-krátka)
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Otvorený krb s plynovým plošným horákom

Individuálne úpravy a dodatočné vybavenie
otvorených krbov za pomoci keramického
plynového plošného horáka
➀
➁
➂
➃
➄
➅

Otvorený krb
Držiak pre plynový plošný horák
Plynový plošný horák
Riadenie, zapaľovač, diaľkové ovládanie, ...
Žeravé vlákno Superglow
Keramické dekoračné drevo
so žeravým efektom

Plynové plošné horáky
sú dostupné v rôznych
veľkostiach a prevedeniach.
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Sit XXL

Efekt ohňa

Nikdy predtým “nehorel” efektný oheň tak realisticky
ako s jedinečným novým “ohňom” značky THE FLAME.
Len elektrika a Bio-Fluid (destilovaná voda) v spojení
so špeciálnymi svetelnými prostriedkami, ultrazvukovým odparovačom ako aj nádržou s vodou vykúzlia
túto neopísateľnú hru ohňa. Intenzita ohňa je regulovateľná a o jednoduchú obsluhu sa postará komfortné
diaľkové ovládanie. Uvoľnené, ultra jemné vodné
odparovanie prispieva k dodatočnému zlepšeniu
klímy priestoru.

Najjednoduchšie zabudovanie,
napr. nika s 230V napojením.
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Welcome

Hip Hip XXS individuálny

Hip Hip XXXS

Vložky s efektným ohňom

Hip Wood XXS

Vložky s efektným ohňom sú dostupné v rozdielnych veľkostiach a prevedeniach. Ponúkajú jednoduché zabudovanie a množstvo
tvorivých možností. Čierne zadné sklá, zrkadlo,
nerez (Hip Hip) a na želanie dekoračné drevo
(Hip Wood) vyčaria nezabudnuteľný a vzácny
pocit pohodlia. Voliteľné, automatické plniace
zariadenie “Fluidmatic” zjednoduší prevádzku
v hoteli, kúpeľoch, ale aj v súkromnej domoch.
Hip Hip XXS

Hip Hip XXXL individuálny
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Hip Hip XXXXXL

Hip Hip XXXS individuálne prevedenie v saune

Bit Hip Wood XXXL Lounge - individuálne prevedenie
Case Hip Hip XL sklo biele

Sit XS
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Case XL v hrdzavej optike s hnedým presklením, dekoračnými kameňmi a uložením dreva

Automatické zariadenie na
plnenie “FLUIDMATIC”

Pre jednoduchú prevádzku (napr. v hoteloch,
kúpeľoch alebo súkromných domoch) ponúka
firma THE FLAME voliteľné, automatické zariadenie na plnenie “FLUIDMATIC”. Centrálna
nádrž (napr. 60 litrový kanister) alebo vhodné
zariadenie na filtráciu umožňujú dlhý “čas horenia” bez každodenného ručného plnenia.
Vyberte si z viacerých, voliteľných možností
riadenia (čas, prítmie, ručné diaľkové ovládanie
atď.).

“FLUIDMATIC Centrálna nádrž”
Centrálna nádrž
pre BIO-FLUID
MasterControl

Efektný horák *

Efektný horák *

“FLUIDMATIC Filtračné zariadenie”

Manuálne plnenie “efektného
horáka Largo”

Filtračné
zariadenie

Zásobník

Čas horenia na jedno
naplnenie max. 12 hodín.

MasterControl
Efektný horák *

Efektný horák *

Regulátor úrovní, magnetický ventil, regulátor napätia, kábel, svorky, spínacie relé,
poistky sú už predmontované vo vnútri efektného horáka.
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Hip Hip XXXM s osvetleným okrajom so sklenených krištáľov

3 Hip Hip XXM a Lodge so soklom

O H E Ň

B E Z

D Y M U

W W W . T H E F L A M E . AT
Hip Hip XXXL
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Hip Wall XXXS

Eye Front
červené sklo

Eye Tunnel - zlato sklo
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Hip Hip Tunnel XXL

Eye Front biele sklo

Eye Tunnel so soklom červené sklo

O H E Ň

B E Z

D Y M U

W W W . T H E F L A M E . AT
Hip Hip Tunnel XXXM
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Hip Hip XXL

Hip Wall XXS

Hip Hip XXXL v saune

2 Efektný horáky
Large individuálny

Hip Hip Large (dlhá-krátka-dlhá)
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Movie Star Large,
Nasúvacie rámy - Hnedá antická koža

Efektný oheň Movie Star

Nádherný, romantický oheň dreva s pahrebou, iskrami a praskajúcim zvukom.
Efektný oheň najnovšej generácie. Len elektrika
(230V), aktívne osvetlené dekoračné drevo, video
a optické efekty umožňujú tento vysnívaný efekt.
Ideálny pre všetky obytné priestory a predovšetkým pre verejné priestory v obchodoch, hoteloch,
reštauráciách a mnohých ďalších miestach.
• Jednoduchá obsluha s diaľkovým ovládaním
vrátane ovládania hlasitosti.
• Jednoduché zabudovanie – zasunutie do 		
výklenku.
• Nasúvacie rámy v rôznych prevedeniach.
• Zvukový efekt praskania dreva.
• Nie je potrebné žiadne prikladanie, čistenie
alebo zabezpečenie požiarnej bezpečnosti.
• Je možné napojiť na časové hodiny.
• Možná aj montáž na stenu ako opcia.
Nasúvacie rámy - Brúsená nerez
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6 Movie Star Large - individuálne prevedenie

Biele
sklo
Červené
sklo
Čierne
sklo
Oceľ
glimmer
Brúsená
nerez
Movie Star Large,
Nasúvacie rámy - Vlčia hnedo-šedá

Hnedá
antická
koža
Vlčia
hnedo-šedá
O H E Ň

Staré drevo

B E Z

D Y M U

W W W . T H E F L A M E . AT
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Fly Sky individuálny

LED lietajúce sviečky

Táto plápolajúca svietiaca obloha nadchne a
zároveň očaruje.
Fly Sky s krásnymi lesklými, čiernymi sklenenými baldachýnmi si namontuje jednoducho
na strop a vychutnávajte si nádherné plápolajúce svetelné more. LED - voskové sviečky
s neuveriteľné reálnym efektnom plameňov
a svietiacim korpusom vyčarujú romantickú
atmosféru svetla a ohňa.

Fly Sky s
23 sviečkami
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Fly Sky v oddychovej miestnosti

Fly je vhodný pre všetky obytné priestory, ale
predovšetkým aj pre hotely, reštaurácie, kúpele
a mnohé ďalšie miesta.
Je dostupný v rôznych veľkostiach, ale aj v atypických prevedeniach.

Fly Sky v oddychovej
miestnosti

Fly Solo (bez baldachýnu) sa montuje priamo
na strop.
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Prehľad všetkých modelov od THE FLAME:
ETANOLOVÝ OHEŇ
STOJACE ZARIADENIA

SQUARE MINI

SQUARE GLASS

ROUND LOG

ROCK

BLACK

TOWER

GARDEN

TENT

BAR

FLAT MOVE

SUITE

TURN

ZÁVESNÉ ZARIADENIA NA STENU

FLAT MINI
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RETRO

SQUARE MINI

WALL

FLAT

EYE

VLOŽKY NA ZABUDOVANIE S DEKORAČNÝM OHŇOM

GAP

BIT

DOPLNKOVÝ SET DO KRBU

TIROL

MUC

STOLOVÝ OHEŇ

QUADRO

PREMIUM

STENOVÉ FAKLE

STEELO

ARTIS

PLÁVAJÚCA FAKĽA

BINE

LAKE

STOJACE FAKLE

FAKĽA-V

BOWL

ARTIS

STEELO

SPIT

COCKTAIL

FLARE
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OHŇOVÉ MISY / TERASOVÉ KRBY

LODGE

GARDEN

LODGE SO SOKLOM

OUTDOOR

TURN

BENCH

ETANOLOVÉ HORÁKY

FLÍSOVÝ PÁSOVÝ
HORÁK

FREE-FLAME

PÁSOVÝ
HORÁK

FAKĽOVÝ
HORÁK

MISKOVÝ A
POHÁROVÝ HORÁK

PLYNOVÝ OHEŇ
PLYNOVÉ FAKLE

LODGE SO SOKLOM

FAKĽA-V

PLYNOVÝ
FAKĽOVÝ
HORÁK

BOWL

ARTIS

STEELO

PLYNOVÝ PLOŠNÝ HORÁK

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY

BIT PLYNOVÝ
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COCKTAIL

GAP PLYNOVÝ

FLARE

EFEKTNÝ OHEŇ
STOJACE ZARIADENIA

CASE

SUITE
EFEKTNÝ OHEŇ

SIT XM

WELCOME

SIT XXL

ZÁVESNÉ ZARIADENIA NA STENU

EYE

HIP WALL

HIP HIP

HIP WOOD

HIP HIP BIT

VLOŽKY MOVIE STAR

HIP WOOD BIT

LIETAJÚCE SVIEČKY

FLY SOLO

FLY SKY

Partner firmy THE FLAME pre SR
www.theflame.sk

MOVIE STAR LARGE

MOVIE STAR MEDIUM

Spoločnosť nezodpovedá za chyby (vrátane typografických a faktických chýb atď).

VLOŽKY S EFEKTNÝM OHŇOM
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Možnosti použitia a príslušenstvo:
Model
Square
Mini
Square
Glass
Round
Log
Black
Garden
Tent
Rock
Tower
Suite
Flat Move
Turn
Flat Mini
Steel
Retro
Flat
Wall
Tirol
Muc
Premium
Gap
Bit
Quadro
Fakľa-V
Bowl
Artis
Steelo
Spit
50

Etanolový Plynový

Efektný
Oheň

Použitie
Dekoračné AromaInteriér Exteriér
drevo
priečinok

Model

Etanolový Plynový

Efektný
Oheň

Použitie
Dekoračné AromaInteriér Exteriér
drevo
priečinok

Cocktail
Bine
Lodge
Lodge so
soklom
Outdoor
Bench
Hip Hip
Hip Wood
Sit XM
Sit XXL
Bit Hip
Case
Welcome
Eye
Hip Wall
Movie Star
Fly Solo
Fly Sky
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Bowl

OHEŇ BEZ DYMU

ETANOLOV Ý OHEŇ · PLYNOV Ý OHEŇ · EFEKTNÝ OHEŇ

O H E Ň

B E Z

D Y M U

O R I G I N Á L O T V O R E N Ý D E K O R A Č N Ý O H E Ň · W W W . T H E F L A M E . AT

