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Vstavaný plynový krb   Elegance 
 Plápolajúce plamene z horiaceho dreva sú navodené veľmi prirodzenou imitáciou, ktorá je doplňovaná príjemným teplom z krbu. 
Vonkajší vzhľad zabudovateľného krbu je veľmi podobný klasickým krbom na drevo. Využitie plynu ako paliva poskytuje veľmi presnú reguláciu 
teploty v miestnosti. 
 Pohľad presklenými rovnými dvierkami krbu vytvára porovnateľný dojem s krbmi na drevo. Plynový plameň veľmi prirodzene 
prehorí medzi polenami zo špeciálneho keramického materiálu a vytvorí vernú ilúziu otvoreného dreveného ohniska. 
Vysoká účinnosť vykurovania 
Krb je vybavený ventilátorom, ktorý sa automaticky zapne v závislosti na teplote plášťa krbu. Týmto sa dosiahne maximálnej tepelnej pohody vo 
vykurovanom priestore. Spaliny sú z krbu odvádzané do komína. 
Veľký výkon 
Vstavaný krb je vďaka svojmu veľkému tepelnému výkonu 8,9 kW vhodný do väčších miestností o veľkosti až 180 m3. 
Štandardná výbava krbu 
Diaľkový ovládač, integrovaný ventilátor, presná termostatická regulácia, večný plameň a poistka proti spätnému ťahu spalín. 
Balenie a príslušenstvo 
Krabica– vstavaný krb na zemný plyn (propán – bután) 
Príslušenstvo ku krbu 
Návod na montáž a používanie 
Záručný list 
Zoznam servisných organizácií 
Krabica so 6 kusmi imitácie dreva, vermikulitom (keramické kamienky) a keramickou vatou 
Diaľkové ovládanie 
 



Voľne stojace plynové krby 

 Voľne stojace plynové krby s výkonom 4,2/ 5,0 kW na palivo zemný plyn a propán- bután sú určené pre 
vykurovanie miestnosti až do veľkosti okolo 100m3

. Na rozdiel od klasických krbov na pevné palivá je možné u plynových 
krboch nastaviť požadovanú teplotu v miestnosti, ktorú plynové krby automaticky udržiavajú. 
 I keď je palivom plyn, pohľad presklenými dvierkami je porovnateľný s krbmi na drevo. Plynový plameň tlie 
medzi polenami zo špeciálnej keramickej hmoty a ilúzia dreveného ohniska je dokonalá. Spaliny z krbu sú odvádzané do 
komína. Krby sú vybavené špeciálnou poistkou proti spätnému ťahu komína, ktorá pri problémoch s odvodovým potrubím 
preruší dodávku plynu. Krb je vybavený termostatom a piezozapaľovačom, ktorý zapaľuje večný plamienok. 

 

1) Údaj o spotrebe pre propan-bután (PB) je uvedený v [kg/h] 

2) Údaj o spotrebe zemného plynu (ZP) je uvedený v [m3/h] 


