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Firma vznikla v roce 1995 spojením bývalé rumburské fi rmy Rukov s rakouskou společnosti Reischl. 

Nově vzniklá fi rma zakoupila tradiční německou kamnářskou značku HAAS+SOHN, která je známa 

po celém světě již přes 150 let. Filozofi í fi rmy je vyrábět vysoce kvalitní a technicky vyspělá kamna 

s mimořádnou účinností, skvělým designem a šetrným vztahem k životnímu prostředí. Aby toho 

docílila, má vlastní vyspělé vývojové centrum. Výsledkem je, že například jen v roce 2012 získaly její 

výrobky řadu ocenění ve Francii, Švýcarsku či České republice.

Přední místo na evropském trhu si firma vydobyla propojením špičkového designu s vysokými 

užitnými vlastnostmi a výrobou na moderních robotizovaných pracovištích. Romotop má nejen 

vlastní vývojářské a designérské středisko, ale i závod na výrobu kachlí a technologicky velmi náročné 

velkoformátové keramiky. Krbová kamna této značky nabízejí mimořádný uživatelsky komfort, jako je 

např. možnost otáčení kolem své osy, systém samooplachování skel nebo systém centrálního přívodu 

vzduchu.

Oheň v krbových kamnech–moderní 
vytápění s nádechem přírody

Obsah
KRBOVÁ KAMNA

UNI 1700 3

Trentino 11 4

Magelik II / Hartola 5

Colima 6

Grand Mini 7

Haro 8

Alta 9

Azul 10

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Putana 11

Opala 12

Grand Max 13

Bola 14

Uzon 15

Tanaga 16

KACHLOVÁ KAMNA

Sara 17

Broto 18

Gerona 19

Siena 20

Tala 21

Egmont 22

LUXUSNÍ KRBOVÁ KAMNA

Toba 23

Vision 24

Santiago 25

Juva 26

PELETOVÁ KAMNA

Almeria 32 - C 27

KRBOVÉ VLOŽKY 

Jonava 28

KRBOVÁ TOPENIŠTĚ

UNI FB700 29

PŘÍSLUŠENSTVÍ 30

TECHNICKÁ DATA 33

ŠTÍPAČKY DŘEVA 

Powerlog 5t 34

Powerlog 6t 34

Powerlog 8t 35

Powerlog 10t 35

OKRUŽNÍ PILY

PowerSaw LCS700 35

Zdroj: TZB-info - internetový portál pro stavebnictví, 
úspory energií a technická zařízení budov, www.tzb-info.cz

0 Kč
Tepelné
čerpadlo

Černé
uhlí

Koks Zemní 
plyn

Elektřina
přímotop

5 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

35 000 Kč

40 000 Kč

45 000 Kč

50 000 Kč

Oheň provází lidstvo už od pravěku. 

Nejenže je zdrojem světla a tepla, ale 

má také pozitivní vliv na psychiku. 

U krbů se už od dávných dob scházely 

celé rodiny a v současnosti se z tohoto 

zvyku stává opět trend. Pokud také 

uvažujete o tom, že svou domácnost 

probarvíte záblesky plápolajícího ohně 

a zároveň chcete interiéry domu nebo 

bytu za nízké náklady vytopit, jste tady 

správně.

Nabízíme kamna od tradičních českých 

výrobců Romotop a Haas+Sohn. 

Sortiment je široký. K dostání jsou jak 

klasická krbová kamna, která můžete 

kombinovat s jiným zdrojem tepla, 

tak kamna s teplovodním výměníkem, 

která lze př ipojit  do stávajícího, 

ale i nového teplovodního rozvodu, 

a vytápět tak více místností najednou. 

Než se vypravíte do některé z našich 

prodejen,  rozmyslete si  pár věcí . 

Nejdříve se rozhodněte, zda chcete 

vytápět jen jednu místnost, nebo celý 

dům, chatu, chalupu nebo byt. Poté 

zjistěte, jaká je účinná výška komínu 

a jaký má mít  kouřovod pr ůměr . 

Jedním z nejdůležitějších kritérií při 

výběru kamen, je výkon. S výběrem 

vám rádi pomohou zkušení technici 

v prodejnách Mountfi eld.

INVESTICE DO KAMEN SE VRÁTÍ ZA ROK

Rodina žijící v dvoupatrovém domku s tepelnou ztrátou

10 kW a obytnou plochou 150 m2, který vytápí plynem, má 

roční náklady na topení 28 224 korun. S našimi krbovými 

kamny jsou náklady na vytápění poloviční. Výdaje za dřevo 

jsou ročně o 14 720 korun nižší než za plyn. Investice 

do krbových kamen je tak návratná za 1 rok.

Roční 
spotřeba 

v m3

Roční
náklady

v Kč

Dřevo 14,6 m3 17 534 Kč

Zemní plyn 2 112 m3 32 141 Kč

Dřevo
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Moderní design

Čisté linie

Dvouplášťová konstrukce

 Výkon 2,5–5,5 kW

 Vytápěcí schopnost až 110 m3

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 120 mm

 Rozměry 985/425/367 mm

 Hmotnost 75 kg

Designová moderní kamna díky dvojitému plášti 

a postranním průduchům rychle ohřejí vzduch 

i v dlouho nevytápěných prostorách. Kamna 

mají výkon až 5,5 kW a pohodlně s nimi vytopíte 

místnost velikou až 100 m3. Zatápět můžete dřevem, 

ekobriketami i uhelnými briketami.

KRBOVÁ KAMNA

Moderní krbová kamna mají nadčasový design, díky kterému se hodí do všech interiérů. Nabízejí široký rozsah tepelného 

výkonu a můžete je použít k vytápění nebo temperování celých rodinných domů, chat, chalup a třeba i zimních zahrad. 

Krbová kamna ovšem nejsou jen vkusným doplňkem, ale také podstatně snižují náklady na vytápění. Jejich velkou 

výhodou je plechová konstrukce, díky níž hřejí ihned po rozdělání ohně.

NOVINKA

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety / uhelné brikety
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KRBOVÁ KAMNA

PALIVO:  kusové dřevo / ekobrikety / uhelné brikety

Jeden z nejoblíbenějších modelů kamen z naší 

nabídky překvapí svým výkonem. I přes menší 

rozměry může být na hranici 7 kW. Díky systému 

terciárního spalování mají tato krbová kamna 

až 78% účinnost, a to při menší spotřebě paliva. 

Jednoduchý design kamen v kombinaci černé 

a béžové je předurčuje jako dokonalý doplněk 

do většiny interiérů. Velkou výhodou menších 

rozměrů modelů je i možnost snadného umístění 

do náročněji  řešených prostor.

Terciární
spalování

Terciární spalování
Některé nabízené druhy kamen disponují systémem terciárního 

spalování, kdy je předehřátý vzduch pomocí speciálních rozvodů veden 

do spalovacího prostoru a přispívá k lepšímu spalovacímu procesu. 

Výsledkem je větší účinnost spalování a menší spotřeba paliva.

 Výkon 2,3 kW–7,1 kW

 Vytápěcí schopnost 128 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 730/630/397 mm

 Hmotnost 73 kg
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Praktická rovná horní deska 
kamen

Dvouplášťová konstrukce

Plech pláště o síle 3 mm

Dvouplášťová konstrukce

Vytopí až 110 m3

Menší  model  kompaktních k amen 

vhodný pro příležitostné vytápění. Díky 

dvojitému opláštění kamen je vzduch 

rychle ohříván i v dlouho nevytápěných 

místnostech. Nízká hmotnost a úměrný 

výkon kamna předurčuje k vytápění 

podkrovních prostor.

PALIVO:  kusové dřevo / ekobrikety / 

uhelné brikety

PALIVO:  kusové dřevo / ekobrikety / 

uhelné brikety

 Výkon 2,0 kW–6,0 kW

 Vytápěcí schopnost 30–110 m³

  Vrchní vývod 

kouřovodu (průměr)
130 mm

 Rozměry 884/456/391 mm

 Hmotnost 72 kg

 Výkon 2,2 kW–7,1 kW

 Vytápěcí schopnost 40–130 m³

  Zadní vývod 

kouřovodu (průměr)
130 mm

 Rozměry 800/456/384 mm

 Hmotnost 76 kg

Dvouplášťová krbová kamna Hartola, 

ve kterých můžete topit jak dřevem, tak 

ekobriketami nebo briketami. Kamna 

zvládnou vytopit až 110 m³. 

KRBOVÁ KAMNA
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 Výkon 6,0 kW–10,0 kW

 Vytápěcí schopnost 160 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 904/834/434 mm

 Hmotnost 155 kg

Doménou tohoto modelu krbových kamen je 

výrazný design, který uspokojí i ty nejnáročnější. 

Hlavní pozornost poutá především velkoryse 

řešené široké ohniště, ve kterém je možné spalovat 

i dřevěná polena o délce až 50 cm. To velmi usnadní 

práci při zpracování dřeva.

KRBOVÁ KAMNA

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety / uhelné brikety

50 cm

Účinnost 80%

Topte poleny dlouhými až 50 cm

smetanová
Barevné provedení

cihlová
Barevné provedení
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 Výkon 2,5 kW–8,2 kW

 Vytápěcí schopnost 45–150 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 990/546/414 mm

 Hmotnost 97 kg

Dvouplášťová kamna menší velikosti se ideálně 

hodí do menších chat či chalup. I přes své menší 

rozměry vytopí až 150 m³. Díky systému terciárního 

spalování spálíte daleko méně dřeva, ekobriket 

nebo uhelných briket. 

Dvouplášťová konstrukce

Vytopí až 150 m3

KRBOVÁ KAMNA

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety / uhelné brikety

Víte, že...
když jednou za rok řádně vyčistíte kamna, 

prodloužíte tak jejich životnost? Stačí vyjmout 

všechny šamoty ze spalovací komory, kamna 

vysát a šamoty uložit zpět.

Terciární
spalování
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Litinová dvířka

Keramický obklad

Horní ohřívací plocha

 Výkon 5,0 kW–10,0 kW

 Vytápěcí schopnost 160 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 974/554/417 mm

 Hmotnost 120 kg

Menší elegantní krbová kamna mají nápaditý 

design. K jejich přednostem patří litinová masivní 

dvířka a atraktivní keramický obklad. Při topení 

oceníte také praktický prostor na ukládání dřeva 

nebo horní ohřívací plochu. Vnitřní šamotový 

obklad garantuje dlouhou životnost kamen.

KRBOVÁ KAMNA

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety
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Luxusní kovový design

Propracované detaily

Skvělá vytápěcí schopnost

 Výkon 2,9 kW–8,8 kW

 Vytápěcí schopnost 45–158 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 1260/634/425 mm

 Hmotnost 122 kg

Model kamen, který ozvláštní každý interiér. 

V ý j i m e č n ý  d e s i g n  a  k o m b i n a c e  s v ě t l é h o 

a tmavého kovového pláště společně s čistými 

liniemi a lesklými nerezovými detaily působí 

velmi sebevědomě. Kamna mají skvělou vytápěcí 

schopnost a s výkonem téměř 9kW vytopí prostory 

veliké až 158 m3.

KRBOVÁ KAMNA

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety 

CLE AN TECHNOLOGY
BY H A A S+S O H N
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PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety

 Výkon 3,0–6,4 kW

 Vytápěcí schopnost 70–120 m3

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 964/480/475 mm

 Hmotnost 129 kg

Kámen jako moderní doplněk interiéru. Krbová 

kamna Azul jsou obložena pískovcem a vynikají 

jednoduchým designem. Mají  propracované 

ovládání přívodu vzduchu, které se nachází na 

zadním rohu a nenarušuje tak čisté linie kamen. 

Krbová kamna Azul se stanou obdivovaným 

doplňkem každé domácnosti.

Čisté linie

Unikátní pískovcový obklad

Propracované ovládání přívodu vzduchu

KRBOVÁ KAMNA

NOVINKA
Externí přívod 

vzduchu
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Unikátní čištění výměníku

Kamna odvádí aź 73 % tepla do vody

 Výkon 3,4 kW–10,4 kW

 Vytápěcí schopnost 60–190 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 962/506/539 mm

 Vodní obsah výměníku 14 l

 Max. provozní přetlak 0,2 MPa

 Použitelný výkon do topných těles 7,7 kW

 Hmotnost 128 kg

Model s teplovodním výměníkem a systémem 

terciárního spalování, který můžete připojit 

do teplovodního rozvodu a pak část tepelného 

výkonu převádět do dalších místností. Kamna 

odvádí až 73 % tepla do vody. Líbivý design kamen 

v kombinaci černé barvy s béžovým obkladem 

vhodně doplní každý interiér. Model má unikátní 

systém čištění výměníku a ve spodní části praktický 

úložný prostor na dřevo. Využít můžete vrchní 

i zadní vývod kouřovodu.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Kamna s výměníkem umožňují z jednoho zdroje pomocí teplovodních rozvodů vytápět nejen místnost, kde jsou kamna 

instalovaná, ale i další části domu. Zároveň je lze použít jako doplňkový zdroj energie pro stávající topný systém.

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety / uhelné brikety

Terciární
spalování

CLE AN TECHNOLOGY
BY H A A S+S O H N
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PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety / uhelné brikety

Tato designově atraktivní kamna nabízejí velkolepý výhled na živý 

oheň hned ze tří stran. Kromě velkého proskleného ohniště oceníte 

také praktický prostor na ukládání dřeva nebo horní ohřívací plochu. 

V naší nabídce jsou tato kamna jak s výměníkem, tak bez něj.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Bez výměníku S výměníkem

 Výkon 3,4 kW–11,1 kW 4 kW–12,6 kW

 Vytápěcí schopnost 60–200 m³ 70–230 m3

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm 150 mm

 Rozměry 1051/605/405 mm 1051/605/405 mm

 Vodní obsah výměníku - 10,6 l

 Max. provozní přetlak - 0,3 MPa

 Použitelný výkon do topných těles - 6,4 kW

 Hmotnost 104 kg 132 kg

Na objednávku

Vyměnitelný
výměník

Designově atraktivní

Prosklení ze tří stran

Keramický obklad v zadní části kamen

Horní ohřívací plocha
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Díky klasickému designu, který najde uplatnění v každém interiéru, 

a vysoce účinnému terciálnímu spalování, jsou tato kamna v naší 

nabídce jedna z nejprodávanějších. Dosahují výkonu blížícímu se 

14 kW. Při jejich používání oceníte praktický prostor na uskladnění 

dřeva i horní ohřívací plochu. Kamna lze zakoupit samostatně nebo 

v provedení s teplovodním výměníkem.

Bez výměníku S výměníkem

 Výkon 3,3 kW–11,6 kW 4,3 kW–13,7 kW

 Vytápěcí schopnost 60–210 m³ 80–250 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm 150 mm

 Rozměry 1231/646/472 mm 1231/646/472 mm

 Vodní obsah výměníku - 14,3 l

 Max. provozní přetlak - 0,3 MPa

 Použitelný výkon do topných těles - 7,3 kW

 Hmotnost 180 kg 202 kg

Na objednávku

Vyměnitelný
výměník

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety / uhelné brikety

Terciární
spalování

Klasický design

Terciární spalování

Víte, že...
díky napojení teplovodního výměníku na stávající rozvody tepla můžete 

ušetřit a využívat krbová jako hlavní zdroj vytápění pro celý dům nebo byt?
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Vyznavače dokonalých linií potěší designově čisté provedení krbových 

kamen Bola s velkorysým prosklením a zapuštěnou kličkou. Kachlové 

obložení absorbuje teplo, které pak do místnosti postupně uvolňuje 

ještě dlouho po vyhasnutí ohně. Model, který si můžete vybrat ve 

dvou atraktivních barevných provedeních sahara a terakota, dokonale 

zapadne do libovolného interiéru.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety

Bez výměníku S výměníkem

 Výkon 2,7 kW–10,6 kW 4,1 kW–12,2 kW

 Vytápěcí schopnost 160 m³ 220 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm 150 mm

 Rozměry 1118/628/436 mm 1118/628/436 mm

 Vodní obsah výměníku - 27 l

 Max. provozní přetlak - 0,3 MPa

 Použitelný výkon do topných těles - 5,5 kW

 Hmotnost 145 kg 182 kg

Na objednávku

Terciární
spalování

sahara terakota

Ve dvou barevných provedeních
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Unikátní systém čištění výměníku

Kamna odvádí až 73 % tepla do vody

Moderní krbová kamna s velmi jednoduchým a čistým designem 

se hodí do moderního i do klasického interiéru. Kamna jsou z boků 

obložena  kachlemi a model doplněný o teplovodní výměník zajistí, 

že budete moci kamny vytápět celý dům nebo byt. Po připojení na 

teplovodní rozvody odvádí kamna až 73 % tepla do vody v radiátorech. 

Kromě jiného disponují i jedinečným systémem čištění výměníku a ve 

spodní části umístěným praktickým prostorem na dřevo.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Bez výměníku S výměníkem

 Výkon 2,6–8,4 kW 3,3 kW–10,4 kW

 Vytápěcí schopnost 151 m³ 60–190 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm 150 mm

 Rozměry 993/580/548 mm 993/580/548 mm

 Vodní obsah výměníku - 14 l

 Max. provozní přetlak - 0,2 MPa

 Použitelný výkon do topných těles - 7,7 kW

 Hmotnost 158 kg 172 kg

Terciární
spalování

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety / uhelné brikety

CLE AN TECHNOLOGY
BY H A A S+S O H N

NOVINKA
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 Výkon 3,5 kW–15 kW

 Vytápěcí schopnost 70–270 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 1231/646/483 mm

 Vodní obsah výměníku 29,5 l

 Max. provozní přetlak 0,3 MPa

 Použitelný výkon do topných těles 11,2 kW

 Hmotnost 225 kg

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety / uhelné brikety

Tato výkonná kamna s výměníkem lze doporučit 

jako alternativu k hlavnímu zdroji vytápění. Svým 

vysokým výkonem, který může být až15 kW, 

hravě nahradí starší nevzhledné kotle v rodinných 

domech nebo větších bytech. Díky unikátní 

konstrukci mají kamna výborný poměr výkonu 

teplovodního výměníku, kdy až 11,3 kW celkového 

výkonu lze použít pro teplovodní vytápění v dalších 

prostorách.

Dalšími nadstandardními prvky kamen je možnost 

centrálního př ívodu vzduchu,  automatický 

regulátor primárního spalovacího vzduchu nebo 

unikátní tepelný výměník s obsahem 29,5 l.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Vyměnitelný
výměník

Externí přívod 
vzduchu

Terciární
spalování

Vychlazovací
smyčka

STOP

Automatická 
regulace primárního 
spalování vzduchu
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Ve dvou barevných provedeních

Moderní kachlová kamna vynikají čistými liniemi 

a díky neotřelému designu si  najdou místo 

v moderním i klasickém interiéru. Prostorné 

prosklení krbových dvířek zajistí zážitek ze živého 

ohně, originálně zpracovaný kachlový obklad zase 

teplo, které bude z kamen sálat ještě dlouho po 

vyhasnutí ohně. Kamna můžete vybírat ve dvou 

atraktivních barevných provedeních – cappuccino 

a medovník.

KACHLOVÁ KAMNA

Tradiční kachlová kamna jsou návratem k léty prověřené tradici. Mají nejen dlouhou dobu výhřevnosti, ale i nízkou 

spotřebu paliva. Využití kachlí má hned dvojí význam. Kromě toho, že je keramický obklad krásný, má i velmi dobré 

užitné vlastnosti. Kachle například dobře akumulují teplo, které z nich pak sálá ještě dlouho po vyhasnutí topeniště. 

Zajímavé je, že díky použití tradičních technik při výrobě kachlí, je každý kus zcela originální.

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety / uhelné brikety

NOVINKA

 Výkon 2,0–6,3 kW

 Vytápěcí schopnost 113 m3

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 130 mm

 Rozměry 782/488/376 mm

 Hmotnost 91 kg

medovník cappuccino
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PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety

 Výkon 6,0 kW–11,0 kW

 Vytápěcí schopnost 160 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 838/712/408 mm

 Hmotnost 123 kg

Klasický vzhled a originální keramický obklad 

kachlových kamen Broto stylově doplní každý 

interiér. Kachlový model vysoké kvality disponuje 

horním i zadním vývodem kouřovodu. 

KACHLOVÁ KAMNA

srnčí nugát

slonová kost

Na objednávku

Ve třech barevných provedeních
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 Výkon 6,0 kW–11,0 kW

 Vytápěcí schopnost 180 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 994/690/408 mm

 Hmotnost 133 kg

Kachlová kamna s praktickým místem na uložení 

palivového dřeva můžete přizpůsobit svému 

interiéru, a to výběrem té správné barvy kachlí. 

Díky odkládacímu „okénku“ ve vrchní části kamen 

budou vaše káva nebo čaj příjemně teplé po celý 

den. Jestliže milujete vonné oleje, jejichž aroma se 

teplem uvolňuje, můžete odkládací prostor využít 

právě pro tyto účely.

KACHLOVÁ KAMNA

srnčí sahara

olivově zelená

Na objednávku

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety 

Ve třech barevných provedeních
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PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety

 Výkon 4,0 kW–9,0 kW

 Vytápěcí schopnost 140 m³

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 942/660/392 mm

 Hmotnost 135 kg

Tato kachlová kamna potěší vyznavače klasických 

tvarů. Model je ideální pro příležitostné vytápění. 

Při výrobě kachlí se používá tradiční technika, takže 

každý kus je zcela originální.

KACHLOVÁ KAMNA

srnčí šarlatová

olivově zelená

Na objednávku

Víte, že...
nejčastější příčiny zanášení průhledného okénka jsou: 

nevhodné palivo, špatně nastavené spalování, špatný nebo 

dočasně zhoršený tah komína a uvolněné těsnění dvířek?

Ve třech barevných provedeních
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Moderní designové linie

Luxusní barevné provedení

 Výkon 4 kW–11 kW

 Vytápěcí schopnost 180 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 1064/529/420 mm

 Hmotnost 140 kg

T a t o  k rb ov á  k a m n a  z a u j m o u  s v o u  č i s t o u 

designovou linií a neotřelou kombinací plechu 

a keramických kachlí, která ozvláštní každý interiér. 

Ve spodní části kamen je praktický úložný prostor, 

kam se pohodlně vejdou tolik potřebná polena.

KACHLOVÁ KAMNA

slonová kost
Barevné provedení

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety

Sálání tepla
Kamna s větším podílem keramického obkladů z naší 

nabídky mají vysokou tepelnou účinnost a ekonomický 

provoz s nízkou spotřebou paliva. Keramický obklad 

velmi dobře akumuluje teplo, které postupně uvolňuje 

ještě dlouho po vyhasnutí ohně do místnosti.

150 ºC 

120 ºC

90 ºC

60 ºC

30 ºC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOPENÍ SÁLÁNÍ

Plechová kamna

Kachlová kamna 

Teplota povrchu kamen / °C

Čas / hodiny
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Radiální zasklení

Otočný litinový rošt

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety

 Výkon 4,0 kW–10,0 kW

 Vytápěcí schopnost 160 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 1216/752/536 mm

 Hmotnost 236 kg

Na objednávku

Špičková krbová kamna s nápaditým keramickým 

obkladem, který nejen zdobí, ale plní i akumulační 

funkci. Precizní provedení do každého detailu 

doplňují vynikající technické parametry, externí 

přívod vzduchu, otočný litinový rošt a radiální 

zasklení. Rovinnost a těsnost dvířek v každé situaci 

jistí dvoubodový uzávěr.

KACHLOVÁ KAMNA

Externí přívod 
vzduchu
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 Výkon 2,1 kW–6,5 kW

 Vytápěcí schopnost 45–117 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 1153/560/540 mm

 Hmotnost 156 kg

Na objednávku

Kamna s čistými liniemi vynikají elegantním 

zakulaceným tvarem, externím přívodem vzduchu 

a terciárním spalováním, díky kterému bude 

spotřeba paliva menší. 

LUXUSNÍ KRBOVÁ KAMNA

Luxusní krbová kamna uspokojí i ty nejnáročnější. Nabízejí víc než jen tepelný výkon. 

Kromě výtečných technických parametrů a precizního zpracování mají luxusní krbová 

kamna i dokonalý design. Jejich provedení je na takové úrovni, že se stávají přirozenou 

dominantou každého prostoru. Proto tato kamna utvářejí výrazným způsobem 

atmosféru místnosti, ve které jsou umístěna.

PALIVO: kusové dřevo / uhelné brikety

Víte, že...
terciární spalování je přívod vysoce předehřátého vzduchu 

do spalovací komory, který velmi napomáhá kvalitnějšímu 

spalování zplodin, snižuje obsah škodlivin ve spalinách 

a zvyšuje účinnost kamen?

Externí přívod 
vzduchu

Terciární
spalování

Elegantní zakulacený tvar

Bohatá funkční výbava

CLE AN TECHNOLOGY
BY H A A S+S O H N
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PALIVO: kusové dřevo / uhelné brikety

Model s moderním prosklením, které umožňuje 

pohled do ohně ze tří stran. Kamna Vision mají jak 

vrchní, tak zadní vývod kouřovodu, automatickou 

regulaci sekundárního spalování a externí přívod 

vzduchu.

LUXUSNÍ KRBOVÁ KAMNA

 Výkon 2,1 kW–6,4 kW

 Vytápěcí schopnost 45–115 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 1036/514/661 mm

 Hmotnost 137 kg

Externí přívod 
vzduchu

Auto-regulace 
sekundárního

spalování

Víte, že...
popel působí jako izolace roštu, podobně jako šamoty 

na bocích kamen? To dovoluje zvýšit spalovací teplotu, 

která pomáhá k dobrému spalování, proto na dně spalovací 

komory nechávejte 2–3 cm vysokou vrstvu popela.

Prosklení ze tří stran

Moderní design
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Vysoce moderní designová kamna s kruhovým 

půdorysem byla vytvořena podle posledních trendů 

v západní Evropě. Díky svému originálnímu tvaru 

se stanou dominantou každého interiéru. Prostorné 

prosklení umožní požitek z živého ohně, dva 

vývody kouřovodu pak možnost zapojení kamen 

jak zezadu, tak z vrchu.

LUXUSNÍ KRBOVÁ KAMNA

 Výkon 1,7–5,5 kW

 Vytápěcí schopnost 40–99 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 1552/460/482 mm

 Hmotnost 106 kg

Na objednávku

Externí přívod 
vzduchu

Auto-regulace 
sekundárního

spalování

PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety

Vysoce moderní design

Kruhový půdorys
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PALIVO: kusové dřevo / uhelné brikety

Otočný rošt

Prosklení ze tří stran

Moderní krbová kamna, která se stanou dominantou 

každého interiéru. Dokonalý design modelu 

doplňují výtečné technické parametry. U kamen 

v této třídě je již samozřejmostí dvojité boční 

zasklení, otočný rošt, speciální šamotová vyzdívka 

a automatická regulace přisávání vzduchu.

LUXUSNÍ KRBOVÁ KAMNA

 Výkon 2,8 kW–9,1 kW

 Vytápěcí schopnost 50–160m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 150 mm

 Rozměry 1158/514/545 mm

 Hmotnost 154 kg

Na objednávku

Externí přívod 
vzduchu

Auto-regulace 
sekundárního

spalování
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 Výkon 1,8 kW–8,1 kW

 Vytápěcí schopnost 230 m³

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 80 mm

 Rozměry 1192/557/541 mm

 Hmotnost 122 kg

Na objednávku

Nadčasový vzhled peletových kamen zaujme na první pohled. Tento model je zajímavý nejen designově, 

ale také funkčně. Kamna mají velký zásobník na pelety a přehledný, jednoduchý displej. Díky nejnovější 

technologii, kterou jsou tato kamna vybavena, je účinnost vytápění až 91 %.

PELETOVÁ KAMNA 

Velký zásobník na pelety 

– vystačí až na několik dní 

provozu.

Nehlučný provoz šneku 

– pro plynulé dávkování 

potřebného množství 

pelet.

14

Plně automatické 

elektrické zapalování – 

spustí automaticky peletová 

kamna podle potřeby, resp. 

podle naprogramovaného 

režimu.

Vysoce kvalitní spalovací 

prostor – z ušlechtilé 

oceli pro extrémně čisté 

a efektivní spalování.

Bezpečnostní 

termočidlo – zaručuje 

plně automatické řízené 

spalování a zabezpečení před 

přeplněním hořáku. Čidlo pro rozpoznání 

kvality peletek – pro 

neustálý, čistý a úsporný 

provoz.

Externí přívod vzduchu 

– Možnost přívodu 

spalovacího vzduchu 

z venkovních prostor.!!

24

Nepřetržitý
provoz

Rozpoznání
kvality paliva

Extrémně
tichý provoz

Plně 
automatická

regulace
teploty

%

t

Zásobník XL

PALIVO: pelety

Obsah zásobníku 32 kg

Doba spalování s jednou nádrží 25–50 hod
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PALIVO: kusové dřevo / ekobrikety

 Výkon 2,9 kW–9,2 kW

 Vytápěcí schopnost 50–160 m³

 Vrchní vývod kouřovodu (průměr) 180 mm

 Zadní vývod kouřovodu (průměr) 180 mm

 Rozměry 1282/778/421 mm

 Hmotnost 148 kg

 Externí přívod vzduchu

Na objednávku

KRBOVÉ VLOŽKY

Ještě nedávno byly domy s krby považovány za nedostupný luxus. Tento pohled ovšem změnily krbové 

vložky. Díky nim si krby s živým ohněm v bytě může bez nákladných stavebních úprav dopřát každý. 

Krbovou vložku stačí zabudovat do libovolného prostoru v blízkosti komínu, obestavět a sladit s okolním 

interiérem. Těm, co touží po krbu, nabízíme krbovou vložku známého českého specialisty Haas+Sohn.

SPECIÁLNÍ FUNKCE KAMEN

CLE AN TECHNOLOGY
BY H A A S+S O H N

CLEAN TECHNOLOGY 
Díky dokonalému spalování kamna 

produkují méně prachových částic a méně 

sazí, jejich čištění je jednodušší a spotřeba 

paliva nižší. Technologie zajišťuje vyšší 

komfort bydlení a chrání životní prostředí.

VYMĚNITELNÝ VÝMĚNÍK
Možnost náhrady výměníku za záslepku. 

Výměník se dá do kamen kdykoliv doplnit nebo 

jej lze vyjmout a nahradit záslepkou.

EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU
M ož n o s t  p ř ív o d u  s p a l ov a c í h o  v z d u c h u 

z venkovních prostor.

TERCIÁRNÍ SPALOVÁNÍ
Dvojí spalování šetří palivo. Zužitkují se 

zbytkové plyny,  které by za nor málních 

okolností odešly se zplodinami nevyužity 

komínem. Dochází ke zvyšování účinnosti, a tím 

i nižší spotřebě paliva.

VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Ochrana proti přetopení výměníku. Slouží jako 

ochrana před přetopením v případě výpadku 

el. proudu. Není součástí dodávky krbových 

kamen.

AUTOMATICKÁ REGULACE 

SEKUNDÁRNÍHO SPALOVÁNÍ
Přívod sekundárního spalovacího vzduchu je 

řízen automaticky klapkou na zadní straně 

kamen. Takto dosáhnete optimálního hoření 

a ušetříte palivo (peníze).

AUTOMATICKÝ REGULÁTOR 

PRIMÁRNÍHO SPALOVACÍHO VZDUCHU
Předchází potížím při výpadku elektrického 

proudu.V momentě, kdy voda ve výměníku 

dosáhne 95 °C, uzavře přívod primárního 

vzduchu do spalovací komory.

STOP
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Topeniště je určeno na zahradu či terasu ať už za účelem ohřátí nejbližšího okolí nebo grilování. 

Je opatřeno kolečky, takže je s ním snadná manipulace.

V základní výbavě grilovací mřížka, nabízíme i další příslušenství:

KRBOVÁ TOPENIŠTĚ

NOVINKA

Dvířka (clona)

Pánev na smažení

Rošt na uhlí

Ochranný

obal

Pánev wok

počet
úrovní roštu výška průměr hmotnost kg průměr roštu

UNI FB700 2 2 265 mm 700 mm 69 450 mm
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud jste už vybrali krbová kamna, jistě vás bude zajímat široká nabídka příslušenství, kterým je vhodně a efektivně 

doplníte. Ke všem modelům kamen nabízíme příslušnou kouřovinu, dále krbové nářadí, koše na dřevo, podkladová 

skla různých tvarů, krbový vysavač, speciální čistič skla a sortiment podpalovačů, zápalek a zapalovačů.

Praktické, odolné a z kvalitních materiálů. Obsluha krbových kamen se bez 

krbového nářadí neobejte. Vybírat můžete ze tří až čtyřdílných setů krbového 

nářadí a to tak, aby se hodilo nejen k vašim kamnům, ale také vhodně doplnilo 

interiér.

Při instalaci krbových kamen je zapotřebí vybrat příslušnou kouřovinu tak,

aby přesně pasovala a propojila vaše nová krbová kamna s komínem. 

Vybírat můžete z široké rozměrové škály trubek, kolen a komínových 

zděří, a to v barvě černé nebo barvě antracitu. Celkem v nabídce 27 prvků 

kouřoviny

NOVINKA

K 117X

K 131B

K033SB K167BB

17B
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Koš na dřevo 

– s nářadím

Koš na 

dřevo

Bez koše na dřevo se krbová kamna neobejdou. Pomůže pohodlně donést 

zásobu dřeva na celovečerní zátop a s vyskládanými poleny navíc elegantně 

doplní prostor u kamen, a tím i celý interiér. V nabídce najdete kvalitní

a lehké kovové koše s pevnou konstrukcí a povrchovou úpravou.

Nenápadná, ale velmi elegantní a účinná ochrana před nečistotami nebo 

žhavými uhlíky. Podložku z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm můžete umístit 

na jakoukoliv podlahu. Vybírat přitom můžete ze třech tvarů tak, aby 

dokonale padla danému typu krbových kamen.

NOVINKA

Rozměry (mm):

A – 900 x 750

C –  1 000 x 1 000/ 

R = 500

F –  1 000 x 1 000/ 

TROPF

Typ A Typ C Typ F
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Podpalovač pevný petrolejový

Zápalky extra 

dlouhé ZED 45

Ethanol palivo 

pro biokrby 

1000ml

Podpalovač 

tekutý 

1000ml

Pěnový čistič 

krbových skel 

a lampiček

Ekologický podpalovač 

Zápalka 2v1

Ekologický podpalovač 

Svitky+zápalky

Zapalovač 

univerzální

Praktickými pomocníky při rozdělávání ohně v krbových kamnech se stanou 

výrobky od tradiční české fi rmy SOLO. V nabídce naleznete široký sortiment 

zapalovačů, podpalovačů, krbových zápalek a také čistič krbových skel, 

který usnadní údržbu kamen a zajistí krásný a jasný pohled na plameny 

pohlcující praskající dřevo.

NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Snadno a rychle vysaje nečistoty 
a vychladlý popel

Díky zpětnému chodu napomůže také 
rozdělat oheň

 Příkon 800 W

      Objem nádrže 18 l

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVINKA

Výkonný vysavač vychladlého popela je praktickým 

pomocníkem při úklidu krbu, krbových kamen 

nebo zahradního grilu. Má dvě funkce - umí vysát 

nečistoty a také pomůže rozdělat oheň. Nádoba 

o objemu 18 l má pohodlné madlo na přenos 

a páčku na čištění fi ltru, díky které očistíte fi ltr bez 

nutnosti otevření vysavače.
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TECHNICKÁ DATA kW
(min.–max.) m3 mm mm mm kg l MPa kW l terciární 

spalování
externí 
přívod 

vzduchu

Krbová kamna

Uni 1700 2,5-5,5 110 120 985/425/367 75

Trentino 11 2,3–7,1 128 150 150 730/630/397 73

Hartola 2,0–6,0 30–110 130 884/456/391 72

Magelik II 2,2–7,1 40–130 130 800/456/384 76

Colima 6,0–10,0 160 150 150 904/834/434 155

Grand Mini 2,5–8,2 45–150 150 150 990/546/414 97

Haro 5,0–10,0 160 150 150 974/554/417 120

Alta 2,9–8,8 45–158 150 150 1260/634/425 122

Azul 3,0-6,4 70–120 150 150 964/480/475 129

Použité barevné provedení se může mírně lišit od zobrazených fotografi í.

Krbová kamna 

s výměníkem

Putana s výměníkem 3,4–10,4 60–190 150 150 962/506/539 128 14 0,2 7,7

Opala s výměníkem 4,0–12,6 70–230 150 1051/605/405 132 10,6 0,3 6,4

Grand Max s výměníkem 4,3–13,7 80–250 150 1231/646/472 202 14,3 0,3 7,3

Bola s výměníkem 4,1–12,2 220–250 150 150 1118/628/436 182 27 0,3 5,5

Uzon s výměníkem 3,3-10,4 60–190 150 150 993/580/548 172 14 0,2 7,7

Tanaga s výměníkem 3,5–15,0 70–270 150 1231/646/483 225 29,5 0,3 11,2

Kachlová krbová kamna

Sara 2,0-6,3 113 130 782/488/376 91

Broto 6,0–11,0 160 150 150 838/712/408 123

Gerona 6,0–11,0 180 150 150 994/690/408 133

Siena 4,0–9,0 140 150 942/660/392 135

Tala 4,0-11,0 180 150 150 1064/529/420 140

Egmont 4,0–10,0 160 150 150 1216/752/536 236

Luxusní krbová kamna

Toba 2,1–6,5 45–117 150 150 1153/560/540 156

Vision 2,1–6,4 45–115 150 150 1036/514/661 137

Santiago 1,7–5,5 40–99 150 150 1552/460/482 106

Juva 2,8–9,1 50–160 150 150 1158/514/545 154

Peletová kamna Almeria 32 - C 1,8–8,1 230 80 1192/557/541 122

Krbové vložky Jonava 2,9–9,2 50–160 180 180 1282/778/421 148
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Štípací síla 5 t

Průměr polena 5–25 cm

Max. délka polena 52 cm

Hmotnost 44 kg

ŠTÍPAČKY POWERLOG

Zapomeňte na úmorné a zdlouhavé řezání a sekání dřeva na topení pilkami a sekerou. Pokud plánujete topit palivovým dřevem celou zimu, vyplatí se vám hydraulická štípačka, 

se kterou zvládnete zpracovat zásoby dřeva na celou topnou sezónu a to třeba za jediné odpoledne. Je totiž čtyřikrát rychlejší než sekání běžnou sekerou. Klínem, který je 

přitlačován mnohatunovou silou, rozštípne tento stroj snadno jakékoliv běžné poleno dlouhé až 130 cm. Práce se štípačkou je nejen pohodlná, ale především šetří váš čas.

Štípací síla 5 tun si snadno poradí 

i s poleny dlouhými 52 cm.

Vertikální štípačka se silou 6 tun umožňuje 

zpracování i velkých objemů dřeva. Díky její 

speciální konstrukci můžete naštípat polena 

dlouhá až 104 cm. Výhodou je rychlý pohyb klínu 

a možnost nastavit pracovní desku do 3 poloh 

podle velikosti polena.

Štípací síla 6 t

Průměr polena 12–32 cm

Max. délka polena 104 cm

Hmotnost 100 kg

Dodávána se štípacím křížem
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ŠTÍPAČKY POWERLOG + OKRUŽNÍ PILA

Bezkonkurenční poměr ceny, 

výkonu a prémiové kvality. 

Powerlog 8t konstrukčně 

vychází z oblíbené „šesti-

tunky“ a rozvíjí její výko-

nové parametry. Ideální 

volba pro všechny, kteří 

si pravidelně přitápějí 

v krbu či kamnech, 

ale i pro ty, kteří 

dřevo využívají jako 

primární zdroj tepla. 

Třífázový elektromo-

tor zabraňuje možným 

výpadkům elektrického 

proudu, pracovní desku

je možné nastavit do 3 poloh.

Nejvýkonnější mo-

del štípačky s třífá-

zovým motorem. Se 

štípací silou 10 tun 

snadno rozštípne 

polena dlouhá až 

130 cm a hravě 

si poradí i s mo-

hutnými kusy 

dřeva. Pracovní 

deska se dá

nastavit do

3 poloh a nízko 

položený základní 

stůl usnadní naložení 

obzvlášť těžkých

a velkých polen.

Nejkvalitnější okružní pila s ergonomickou kolébkou 

na tuzemském trhu, s níž zvládnete rychle nařezat  

velké množství polen o průměru 30–240 mm a délce 

200–1000 mm. Používání této houževnaté a výkonné 

cirkulárky s elektromotorem o příkonu 4,0 kW je velmi 

jednoduché a díky masivnímu krytu kotouče a jeho 

elektrické brzdě i bezpečné. 

Štípací síla 8 t

Průměr polena 12–35 cm

Max. délka polena 105 cm

Hmotnost 104 kg

Dodávána se štípacím křížem

Štípací síla 10 t

Průměr polena 12–40 cm

Max. délka polena 130 cm

Hmotnost 175 kg

Dodávána se štípacím křížem

Příkon 4 000 W

Průměr kotouče 70 cm

Elektrická brzda ano

Rozměry 1 320/690/1 070 

Hmotnost 96,5 kg

NOVINKA



DŮVODY, PROČ BYSTE SI MĚLI VYBRAT 
KRBOVÁ KAMNA PRÁVĚ V MOUNTFIELDU

OTEVŘENO 7 DNŮ V TÝDNU

Všech 57 prodejních center 

Mountfi eld je otevřeno každý 

den v týdnu, tedy i v sobotu 

a neděli.

SPLÁTKOVÝ PRODEJ

Ve všech prodejnách 

a bazénových centrech 

Mountfi eld nakoupíte rychle 

a pohodlně i bez hotovosti.

7 LET ZÁRUKA

Důsledná kontrola kvality

výroby krbových kamen 

a pečlivý výběr našich

dodavatelů nám umožňuje 

poskytovat výjimečnou 

záruku 7 let na většinu modelů.

... AŽ K DOMU! ZDARMA!

Vámi vybraná krbová kamna 

vám ZDARMA přivezeme až 

k domu.

NAŠE SLUŽBY PRODEJEM NEKONČÍ

KRBOVÁ KAMNA DLE KATEGORIÍ

31

2x ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRODEJNÍ CENTRA MOUNTFIELD

• Benešov % 317 722 655 • Boskovice % 516 456 851 • Brno - Křenová % 543 211 856 • Brno - Skandinávská % 543 251 045 • Česká Lípa % 487 824 647 • České Budějovice - Borek % 387 225 525 • České Budějovice - České Vrbné % 381 676 602 
• Český Těšín % 558 737 591 • Chotěšov u Plzně % 377 900 330 • Děčín % 412 513 730 • D1 – EXIT 15 % 255 704 110 • Frýdek - Místek % 558 675 698 • Hlučín % 595 042 637 • Hodonín % 518 344 870 • Hradec Králové % 495 436 979 
• Jaroměř % 491 813 180 • Jesenice u Rakovníka % 313 599 430 • Jihlava % 567 313 296 • Kladno % 312 662 330 • Klatovy % 376 321 888 • Kolín % 321 722 440 • Liberec % 482 737 653 • Litoměříce % 416 534 161 • Litomyšl % 461 612 277 
• Mělník % 315 621 522 • Mikulov % 519 519 270 • Mladá Boleslav % 326 397 536 • Mnichovice % 323 640 584 • Most % 476 102 407 • Nové Veselí u Žďáru % 566 667 440 • Nymburk % 325 531 085 • Olomouc % 585 750 370 • Ostrava 
% 595 783 472 • Pardubice % 466 971 534 • Pelhřimov % 565 322 180 • Písek % 382 211 351 • Plzeň - Berounka Park % 377 918 244 • Plzeň - Bory % 377 324 049 • Praha - Černý Most % 281 916 180 • Praha - Holešovice % 220 809 736
• Praha - Kavčí hory % 261 137 601 • Praha - Stodůlky % 251 615 796 • Přerov % 581 735 181 • Příbram % 318 631 088 • Rousínov u Brna % 517 370 046 • Sezimovo Ústí % 381 264 790 • Sokolov % 352 624 343 • Staré Město
% 572 503 250 • Strakonice % 383 321 310 • Šumperk % 583 217 606 • Teplice % 417 563 087 • Třebíč % 568 822 717 • Valašské Meziříčí % 571 613 343 • Veselí nad Lužnicí % 381 581 088 • Vrchlabí % 499 423 082 • Zlín % 577 106 267 
• Znojmo % 515 267 267  Technické změny a změny vyobrazení vyhrazeny.

 naši odborníci Vám pomůžou s výběrem vhodných kamen

 můžete si vybrat z ucelené nabídky 42 modelů

 všechna kamna Vám zdarma dovezeme až před dveře Vašeho domu

 kamna nemusíte platit hned, můžete si je pořídit na splátky

 vybrané modely krbových kamen s výměníkem můžete zapojit na stávající 

soustavu radiátorů v domě

 kamna si můžete pohodlně vybrat a koupit i přes internet

Nakupovat můžete 
i v našem E-SHOPU

Špičkové výkonové parametry, nejvyšší uživatelský komfort 

a kvalita. Součástí široká nabídka služeb zdarma – včetně 7leté 

záruky a dopravy až k domu.

Vyšší uživatelský komfort a moderní konstrukční prvky. Kvalitní 

výrobky pro široké spektrum uživatelů doplněny nadstandartními 

službami zdarma – 7letá záruka a doprava až k domu.

Kvalitní výrobky se standardní technickou úrovní a funkcemi. 

Vztahuje se na ně zákonná reklamační lhůta 2 roky a omezená 

nabídka služeb.


