Teplo, ktoré hľadáte
Kto kúpi Kingfire,
kúpi omnoho viac ako krb.
Kto si vyberie krb alebo piecku Kingfire,
získa hodnoty ako kvalita, spoľahlivosť,
dizajn, servis.

Schiedel Slovensko, spol. s r.o.
Zamarovská 177
911 05 Zamarovce

tel.:

032/ 746 00 11

tax:

032/ 746 00 15

e-mail: kingfire@kingfire.sk

www.kingfire.sk

Váš odborný poradca
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Teplo, ktoré hľadáte

V bežnej reči pod slovom krb nemyslíme v technickom
zmysle na zariadenie, v ktorom prebieha spaľovanie,
ale na to, čo sa technicky volá krbový obklad, teda na
vonkajšiu časť krbu, na jej dizajn, na časti, z ktorých sa
skladá a ktoré ju dekorujú.

Kingfire vždy vie, ako Vám poskytnúť krb, ktorý sa Vám
bude hodiť. Vzhľadom na rozdielny vkus a potreby každého z nás, Kingfire investoval do výroby viac ako päťdesiatich modelov krbový obkladov, odlišných dizajnom,
typoló-giou a tvarom použitých materiálov.

Krb, v bežnom zmysle slova, môže mať najrozličnejšie
podoby a môže spĺňať rôzne praktické aj estetické
nároky.
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Orientácia krbov a obložení

K r b o vé v l o ž ky: S é r i a K ing

Verzia ľavá

Verzia pravá

Verzia čelná

Sa m o s t at n e s t o j ace k r bové vložky: Séria Magic

Verzia ľavá

Verzia pravá

Verzia čelná

Verzia pravá

Verzia čelná

Ob l o že n i e

Verzia ľavá
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Obloženie
A li c e

Aramis

Šírka 177 cm x Hĺbka 89 cm x Výška 111 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý/Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií: Pravý/Ľavý

Šírka 185 cm x Hĺbka 100 cm x Výška 115 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý/Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií: Pravý/Ľavý

Athos

Arpagone

Šírka 103 cm x Hĺbka 93 cm x Výška 120 cm
Otvorené krby: KAPPAFIRE 60

Šírka 165 cm x Hĺbka 165 cm x Výška 150 cm
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80

B il b a o

Borromeo

Šírka 155 cm x Hĺbka 85 cm x Výška 111 cm
Krbové vložky: MAGIC Čelný, MAGIC K3

Šírka 132 cm x Hĺbka 132 cm x Výška 112 cm
Krbové vložky: MAGIC Čelný, KING 73 Čelný
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
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Obloženie

C a l ifo r n i a

Circe

Šírka 88 cm x Hĺbka 88 cm x Výška 106 cm
Krbové vložky: MAGIC SUPERECO

Šírka 140 cm x Hĺbka 85 cm x Výška 116 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý/Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií: Pravý/Ľavý

Desdemona

Euridice

Šírka 128 cm x Hĺbka 128 cm x Výška 119 cm
Krbové vložky: MAGIC Čelný, MAGIC K3, KING 73 Čelný
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80

Šírka 181 cm x Hĺbka 84 cm x Výška 113 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý/Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií: Pravý/Ľavý

E v a lu n a

Florida

Šírka 150 cm x Hĺbka 85 cm x Výška 111 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý/Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií: Pravý/Ľavý

Šírka 122 cm x Hĺbka 122 cm x Výška 113 cm
Krbové vložky: MAGIC PRISMATICO
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G iu l ie tt a

Greta

Šírka 147 cm x Hĺbka 87 cm x Výška 102 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý/Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií: Pravý/Ľavý

Šírka 206 cm x Hĺbka 84 cm x Výška 108 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý/Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií: Pravý/Ľavý

H o ld e n

Lancillotto

Šírka 107 cm x Hĺbka 107 cm x Výška 114 cm
Otvorené krby: CORNER

Šírka 245 cm x Hĺbka 80 cm x Výška 109 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý / Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií: Pravý/Ľavý

Model v prevedení aj bez lavičky

Lara

Larissa rohový

Šírka 120 cm x Hĺbka 120 cm x Výška 100 cm
Krbové vložky: MAGIC PRISMATICO

Šírka 84 cm x Hĺbka 84 cm x Výška 99 cm
Krbové vložky: MAGIC SUPERECO
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Obloženie

L a r is s a st e n a

Lolita

Šírka 126 cm x Hĺbka 87 cm x Výška 99 cm
Krbové vložky: MAGIC SUPERECO

Šírka 180 cm x Hĺbka 85 cm x Výška 126 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý / Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií Pravý / Ľavý

Lucia

Manfredi rohový

Šírka 135 cm x Hĺbka 25 cm x Výška 117 cm
Krbové vložky: KING 73 Čelný
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80

Šírka 186 cm x Hĺbka 84 cm x Výška 111 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý / Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možné vo verziách Pravý / Ľavý

Model v prevedení aj bez lavičky

M a n fr e di č e l n ý

Nausica

Šírka 146 cm x Hĺbka 84 cm x Výška 112 cm
Krbové vložky: MAGIC Čelný, MAGIC K3, KING 73 Čelný
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií Pravý / Ľavý

Šírka 147 cm x Hĺbka 85 cm x Výška 102 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý / Ľavý
Otvorené úžitkové krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií Pravý / Ľavý
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Nuvoletta

Orfeo

Šírka 170 cm x Hĺbka 85 cm x Výška 117 cm
Krbové vložky: MAGIC Čelný, KING 73 Čelný
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80

Šírka 133 cm x Hĺbka 84 cm x Výška 113 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý / Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií Pravý / Ľavý

Ote l lo

Palos
Šírka 138 cm x Hĺbka 72 cm x Výška 105 cm
Krbové vložky: MAGIC K3

Šírka 160 cm x Hĺbka 89 cm x Výška 121 cm
Krbové vložky: MAGIC Čelný, MAGIC K3, KING 73 Čelný
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80

Romeo

Po r th o s

Šírka 147 cm x Hĺbka 85 cm x Výška 102 cm
Krbové vložky: MAGIC Čelný, KING 73 Čelný
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80

Šírka 165 cm x Hĺbka 92 cm x Výška 115 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý / Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií Pravý / Ľavý
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Obloženie

S a n tia g o

Siviglia

Šírka 185 cm x Hĺbka 80 cm x Výška 116 cm
Krbové vložky: MAGIC Pravý / Ľavý
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
Možnosť verzií Pravý / Ľavý

Šírka 158 cm x Hĺbka 91 cm x Výška 113 cm
Krbové vložky: MAGIC Čelný, MAGIC K3

S o le

Texas č elný / rohový

Šírka 210 cm x Hĺbka 86 cm x Výška 114 cm
Krbové vložky: MAGIC Čelný, KING 73 Čelný
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
MOŽNÉ AJ S ĽAVOU LAVIČKOU

Šírka 114 cm x Hĺbka 74 cm x Výška 125 cm
Krbové vložky: MAGIC K25
MOŽNÉ AJ V ROHOVEJ VERZII

Model v prevedení aj bez lavičky

Tokyo rohový

Tokyo č elný

Šírka 81 cm x Hĺbka 81 cm x Výška 126 cm
Krbové vložky: MAGIC K2 SCORREVOLE
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
MOŽNÉ AJ Z MRAMORU BRECCIA AURORA LESKLÉHO

Šírka 114 cm x Hĺbka 75 cm x Výška 126 cm
Krbové vložky: MAGIC SCORREVOLE
MOŽNÉ AJ Z MRAMORU BIANCO CARRARA LESKLÉHO.
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T o le d o

Tosca zelená

Šírka 170 cm x Hĺbka 85 cm x Výška 112 cm
Krbové vložky: MAGIC Čelný, MAGIC K3

Šírka 133 cm x Hĺbka 25 cm x Výška 101 cm
Krbové vložky: KING 73 Čelný, MAGIC Čelný
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80
MOŽNÉ AJ Z MRAMORU BIANCA BIELEHO

T r i s ta n o

Ulisse

Šírka 151 cm x Hĺbka 82 cm x Výška 106 cm
Krbové vložky: MAGIC Čelný, MAGIC K3, KING 73 Čelný
Otvorené krby: KAPPAFIRE 80

Šírka 100 cm x Hĺbka 100 cm x Výška 106 cm
Otvorené krby: KAPPAFIRE 60

V ir n a

Zante

Šírka 88 cm x Hĺbka 88 cm x Výška 106 cm
Krbové vložky: MAGIC SUPERECO

Šírka 84 cm x Hĺbka 84 cm x Výška 106 cm
Krbové vložky: MAGIC SUPERECO
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Rozmery obloženia

Alice

mramor žltý Giallo Istria, pálené tehly, drevený nosník lesklý, čerešňovej farby.

Aramis

Giallo Reale štiepený, mramor žltý Giallo Istria, drevený
nosník lesklý, farby tmavého orecha.

Arpagone

Travertín hladký a štiepený, Travertín Rosato ružový lesklý,
drevený nosník lesklý, orechovej farby.

Athos

Giallo Reale štiepený, mramor žltý Giallo Istria, drevený
nosník lesklý, farby tmavého orecha.

Bilbao

Travertín Rosato ružový štiepený, mramor biely prasklinový, Travertín Rosato
ružový lesklý, drevený nosník prírodný lesklý, farby tmavého orecha.

Borromeo

mramor biely prasklinový, mramor Rosso Asiago červený
lesklý, drevený nosník lesklý, orechovej farby.

California

mramor žltý Giallo Reale štiepený, mramor žltý Giallo
Istria, drevený nosník,farby tmavého orecha.

Circe

mramor biely prasklinový, hrubá pálená tehla, drevený nosník lesklý, farba Rovere.

mramor červený Rosso Asiago lesklý a štiepený, nosník a

Desdemona hlavice drevené lesklé, farby tmavého orecha.

King 65

King 73

King 73

Magic

Piano

Čelný

Pravý/Ľavý

Čelný

155 x 85 x 111

132 x 132 x 115

132 x 132 x 112

128 x 128 x 119

128 x 128 x 116

Euridice

Rosato ružový štiepený, mramor červený Rosso Asiago lesklý,
drevený nosník lesklý, farby svetlého orecha.

Evaluna

mramor biely prasklinový, mramor hnedý Marron Asiago lesklý,
drevený nosník lesklý, farby svetlého orecha.

Florida

mramor Nembro Rosato ružový štiepený a hrubá pálená tehla,
drevený nosník lesklý, farby tmavého orecha.

Giulietta

mramor biely prasklinový, mramor ružový Rosa Sabrina lesklý.

Greta

mramor biely prasklinový, mramor žltý Giallo Istria,
drevený nosník lesklý, farby svetlého orecha.

Holden

mramor žltý Giallo Istria, grubá pálená tehla, drevený nosník lesklý, farby tmavého orecha.

Lancillotto

mramor biely prasklinový, mramor čierny Nero Marquinia, drevený
nosník lesklý, orechovej farby v dvoch odtieňoch.

Lara

mramor biely prasklinový, mramor ružový Rosa Sabrina lesklý.

Larissa
čelný

mramor biely prasklinový, mramor ružový Rosa Sabrina lesklý.

Larissa
rohový

mramor biely prasklinový, mramor ružový Rosa Sabrina lesklý.

Lolita

mramor travertínový ružový Rosato lesklý, hrubá pálená tehla, priečelie
z natretého kovu, drevený nosník lesklý, farby Rovere.

Lucia

mramor Biely Carrara lesklý.

135 x 25 x 111

Manfredi
čelný

mramor žltý Giallo Reale štiepený, mramor biely prasklinový, mamor
žltý Giallo Istria, drevený nosník lesklý, čerešňovej farby.

146 x 80 x 116
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146 x 84 x 112

Magic

Magic

Magic

Magic

Magic

Kappafire

Kappafire

Kappafire

Pravý/Ľavý

K3

Prismatico

K2 Scorrevole

Supereco

60

80

100

177 x 89 x 111

177 x 92 x 118

185 x 100 x 115

185 x 100 x 121

Corner

202 x 202 x 150

103 x 93 x 120

145 x 75 x 111

140 x 140 x 118

88 x 88 x 106

140 x 85 x 116

140 x 87 x 125

128 x 128 x 116

139 x 139 x 123

181 x 84 x 113

181 x 87 x 119

150 x 85 x 111

150 x 88 x 118

122 x 122 x 113

147 x 87 x 102

147 x 90 x 108

206 x 84 x 108

206 x 87 x 114

107 x 107 x 114

165 x 80 x 109

165 x 83 x 115

122 x 122 x 110

126 x 87 x 99

84 x 84 x 99

180 x 85 x 126

180 x 88 x 132

135 x 25 x 117

136 x 74 x 112

146 x 87 x 120
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Rozmery obloženia

Manfredi
rohový

mramor žltý Giallo Reale štiepený, mramor biely prasklinový, mamor
žltý Giallo Istria, drevený nosník lesklý, čerešňovej farby.

Nausica

mramor žltý Giallo Istria, mramor červený Rosso San Daniel

Nuvoletta

mramor biely prasklinový, pálená tehla Toscano, drevený nosník lesklý, farby Rovere.

Orfeo

mramor Nembro Rosato ružový štiepený, mramor červený Rosso
Asiago lesklý, drevený nosník lesklý, farby svetlého orecha.

Otello

mramor červený Rosso Asiago lesklý a štiepený, nosník a
hlavice drevené lesklé, farby tmavého orecha.

Palos

mramor biely prasklinový, mramor ružový Thea lesklý,
drevený nosník, farby tmavého orecha.

Porthos

mramor žltý Giallo Reale štiepený, mramor žltý Giallo Istria, nosník a
zásuvka z prírodného dreva lesklého, farby tmavého orecha.

Romeo

mramor biely prasklinový a mramor ružový Rosa Sabrina lesklý.

Santiago

Travertín Rosato ružový štiepený, mramor biely prasklinový, Travertín Rosato
ružový lesklý, drevený nosník prírodný lesklý, farby tmavého orecha.

Siviglia

mramor biely prasklinový, mramor žltý Giallo Istria, drevený
nosník prírodný lesklý, orechovej farby.

Sole

mramor žltý Giallo Reale štiepený, travertín Rosato ružový lesklý, nosník
a hlavice z prírodného dreva lesklého, farby svetlého orecha.

Texas
rohový

marmo Botticino ružový lesklý, prestúpený neopracovaným
travertínom, drevený nosník, farby tmavého orecha.

King 65

King 73

King 73

Magic

Piano

Čelný

Pravý/Ľavý

Čelný

170 x 81 x 117

170 x 81 x 117

160 x 82 x 118

160 x 86 x 115

147 x 81 x 105

147 x 85 x 102

158 x 91 x 113

143 x 82 x 117

150 x 86 x 114

mramor Botticino ružový lesklý, prestúpený neopracovaným

Texas čelný travertínom, drevený nosník, farby tmavého orecha.
Tokio
rohový

mramor biely Carrara lesklý, mramor biely prasklinový.

Tokio čelný

mramor Biely Carrara lesklý, mramor biely prasklinový.

Toledo

mramor biely prasklinový, mramor červený Rosso Asiago
lesklý, drevený nosník lesklý, orechovej farby.

Tosca

mramor biely Bianca Carrara alebo mramor zelený Verde Imperiale

133 x 25 x 101

140 x 25 x 114

Tristano

mramor biely prasklinový, mramor Breccia Aurora, drevený nosník lesklý, orechovej farby.

151 x 82 x 110

151 x 86 x 107

Ulisse

mramor biely prasklinový, mramor hnedý Marron Asiago lesklý. Drevený nosník.

Virna

mramor červený Rosso Asiago lesklý a štiepený, drevený
nosník lesklý, farby tmavého orecha.

Zante

mramor biely prasklinový, mramor zelený Verde Imperiale
lesklý, drevený nosník lesklý, farby tmavého orecha.

170 x 85 x 112
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Magic

Magic

Magic

Magic

Magic

Kappafire

Kappafire

Kappafire

Pravý/Ľavý

K3

Prismatico

K2 Scorrevole

Supereco

60

80

100

134 x 84 x 111

134 x 87 x 120

147 x 92 x 109

170 x 87 x 124

133 x 84 x 113

133 x 87 x 119

150 x 76 x 115

160 x 89 x 121

138 x 72 x 105

165 x 92 x 115

165 x 95 x 121

147 x 88 x 107

185 x 80 x 116

185 x 83 x 122

148 x 81 x 113

150 x 89 x 120

81 x 81 x 125

114 x 74 x 125

81 x 81 x 126

114 x 75 x 126

160 x 75 x 112

140 x 25 x 104

141 x 76 x 107

151 x 89 x 113

103 x 93 x 120

88 x 88 x 106

84 x 84 x 106

14

Corner

Krby a krbové vložky

Otvorený alebo uzavretý krb?

Kingfire rešpektuje prostredie dvakrát

Uzavreté krby - krbové vložky sú vykurovacie zariadenia, ktoré pri miernom použití paliva umožňujú
získať vysoké teplo. Vďaka regulácii výstupného
teplého vzduchu a výkonnej a tichej motorizácii
(voliteľnej), ktoré umožňujú rozvod teplého vzduchu
do prostredia, značne prispievajú k domácemu
vykurovaniu.

Všetky krbové vložky Kingfire fungujú na systéme
tzv. post-spaľovania. Znamená to, že do ohniska je
vháňaný zadný prúd vzduchu, ktorý keď príde do
styku so zvyškovými plynmi zo spaľovania, vyvolá
druhý plameň.

Naopak, otvorené krby (korpusy) vyhrievajú prevažne žiarením, a tak vytvárajú v prostredí tepelný
komfort. Otvorené krby Kingfire, okrem toho, že patria k zariadeniu bytu, sú vybavené teplovzdušným
rozvodom, ktorý prirodzene vháňa teplý vzduch do
miestnosti.

Kontrolované teplo
1 Dymovod na odvádzanie dymu
2 Teplovzdušné rozvodné rúry (voliteľné)
3 Klapka na dym s automatickým otváraním
synchronizovaným s dvierkami krbu
4 Liatinový strop
5 Prívod sekundárneho vzduchu na sekundárne
spaľovanie
6 Menič prúdu
7 Dvierka s keramickým sklom
8 Tepelná sonda (voliteľná)
9 Kontrolný termoventilátor (voliteľný)
10 Ovládač mriežky
11 Vyberateľný popolník
12 Ovládač sekundárneho vzduchu
(postspaľovanie)
13 Ovládač primárneho vzduchu
14 Jednosmerné lopatky na prívod vzduchu
15 Jednosmerné lopatky na rozvod teplého
vzduchu
16 Ovládač vrchného vzduchu

Krbové vložky KING s ventilátorom (voliteľné), tak
čelné ako i rohové, sú vybavené elektronickým ovládačom, ktorý umožňuje ovládať množstvo teplého
vzduchu podľa nárokov konkrétneho prostredia.
Ovládacia jednotka umožňuje reguláciu množstva
vzduchu vpúšťaného do miestnosti
elektronický ovládač
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lnštalácia
Všetko,

1

čo

treba

vedieť

predtým,

ako
-

Krb musí mať vhodné rozmery vzhľadom na priestor, v
ktorom bude inštalovaný, a musí byť umiestnený tak, aby
sa uľahčil prívod vonkajšieho prúdenia vzduchu. V okolitom
prostredí nesmú byť inštalované:
- plynové zariadenia typu B
(kotle na prirodzený ťah);
- komíny s alebo bez extraktoru dymu;

4

- tepelné čerpadlá;
- ventilačné rúry zberného typu.

ideme

jeho chod musí
byť prevažne
vertikálny s
odchýlkami
osi, ktoré
nepresahujú
45 stupňov.

inštalovať

krb

45°

45°

Dymovod býva často príčinou zlého chodu krbu.
Kvôli tomu treba venovať zvýšenú pozornosť výberu materiálu a konštrukcii dymovodu.
Ten musí spĺňať nasledovné požiadavky:
-

-

2

Prívod vonkajšieho prúdenia vzduchu. Krby s otvoreným
ohniskom musia mať prívod vonkajšieho prúdenia vzduchu s
prierezom zodpovedajúcim aspoň polovici dymovodu, ktorý
má minimálne 200 cm2.
Krby so zatvoreným ohniskom musia mať prívod vonkajšieho prúdenia vzduchu s prierezom väčším ako 80 cm2.

-

5

Dôležité je prívod vonkajšieho prúdenia vzduchu chrániť
mriežkou alebo železnou sieťkou, aby sa jeho prierez
nezmenšil natoľko, že prekročí minimum.

3

Komín nad strechou. Aj komín musí zodpovedať nasledovným požiadavkám:
-

Dymový kanál. Je to časť, ktorá spája krb s dymovodom.
Neradíme použiť ohybné kovové rúry alebo rúry z fibrocementu.
Dymový kanál musí spĺňať nasledovné požiadavky:
neprechádzať miestami, kde je zakázaná inštalácia spaľovacích zariadení, napríklad miestnosťami, kde sú prítomné:
-

-

plynové zariadenia typu B
(kotle na prirodzený ťah);
komíny s alebo bez extraktoru dymu;
tepelné čerpadlá;
ventilačné rúry zberného typu musí byť montovaný
tak, aby zaručil udržanie objemu dymu v podtlaku kvôli
podmienkam fungovania krbu a aby zabránil spätnému
ťahu smerom ku kondenzačnému aparátu;
okrem to ho musí dymový kanál zabezpečiť zber sadze
a mať stály prierez. Prípadné obmedzenia sa môžu
vyskytnúť iba v ústí krbu;
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neprepúšťať produkty spaľovania, neprepúšťať prípadné
kondenzáty, musí byť náležite nevodivý po celej svojej
dĺžke, obzvlášť v poslednej časti pri výstupe zo strechy;
byť vo vhodnej vzdialenosti od zápalných a vznetlivých
materiálov;
mať, pokiaľ je možné, okrúhly vnútorný prierez;
štvorcové alebo obdĺžnikové prierezy musia mať
zaoblené hrany s priemerom nie menším ako 20mm;
mať stály vnútorný prierez, voľný a zodpovedajúci
rozmerom ohniska, ak je možné, rovnaký, ako je výstup
ventilu v spojení;
pri obdĺžnikových prierezoch musí mať najvyšší pomer
strán 1,5.

mať vnútorný prierez rovnaký ako komín v dome
EN 706/2002, vyhláška 575/2005 MŽP SR;
byť umiestnený tak, aby bolo zaručené vhodné
rozptýlenie dymu vzniknutého pri spaľovaní
STN EN 12391-1.

Krbové vložky

King 65 Piano

Ventilácia

Verzia

s ventilátorom

Kód

čelná liatinová

262000200

Kanalizačné vedenie nie je zahrnuté
- Vonkajšie rozmery v cm:
- Vnútorné rozmery ohniska v cm:
- Priemer výstupu dymu:
- Hmotnosť v kg/ks:

Š. 65 x H. 45 x V. 49
57 x 38 x 32
18 cm
105

32
10

49

45

7

17

18

65

Komplet dvoch tesniacich kĺbov na prípadnú reguláciu vzduchu,1 polohovateľné ústie na
ventiláciu komína, cm 33,5 x 9,0; balenie pečatidla na vysoké teploty, 2 elektroventilátory,
oba 40 m3/h, s elektronickým ovládačom vybaveným termickou sondou.

Ventilácia
s ventilátorom

Verzia

Kód

čelná oceľová

262000000

Kanalizačné vedenie nie je zahrnuté
Š. 65 x H. 48 x V. 49,5
57 x 38 x 32
18 cm
85

49,5

- Vonkajšie rozmery v cm:
- Vnútorné rozmery ohniska v cm:
- Priemer výstupu dymu:
- Hmotnosť v kg/ks:

48

King 65 Punto

65

Vybavená systémom CCS: Chimney Control System.
Komplet dvoch tesniacich kĺbov na prípadnú reguláciu vzduchu, 2 elektroventilátory, oba 120
m3/h, s elektronickým ovládačom vybaveným termickou sondou.
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King 73 Čelný

Ventilácia

Verzia

s ventilátorom

Kód

čierne mriežky

262011201

Kanalizačné vedenie nie je zahrnuté
- Vonkajšie rozmery v cm:
- Vnútorné rozmery ohniska v cm:
- Priemer výstupu dymu:
- Hmotnosť v kg/ks:

Š. 73 x H. 45 x V. 56
69 x 37 x 35
20 cm
107

12

35

56

19

37

45

8

9

20

2

69

2

2

69

73

2

73

Vybavená systémom CCS: Chimney Control System
Komplet dvoch tesniacich kĺbov na prípadnú reguláciu vzduchu,1 polohovateľné ústie na
ventiláciu komína, cm 33,5 x 9,0; balenie pečatidla na vysoké teploty. Vo verzii s nútenou
ventiláciou: 2 elektroventilátory, oba 120 m3/h, s elektronickým ovládačom vybaveným
termickou sondou.

Ventilácia

King 73 Ľavý - Pravý

Verzia

Kód
ľavý

pravý

s ventilátorom

čierne mriežky

262012201

262013201

bez ventilátora

čierne mriežky

262012101

262013101

Kanalizačné vedenie nie je zahrnuté
- Vonkajšie rozmery v cm:
- Vnútorné rozmery ohniska v cm:
- Priemer výstupu dymu:
- Hmotnosť v kg/ks:

Š. 73,5 x H. 45 x V. 56
69 x 37 x 35
20 cm
102
King 73 Ľavý

King 73 Pravý
20

30
15
45

8
19
56

56

35
12

2

71,5
73,5

9

2

71,5
73,5

35

71,5
73,5

2

12

2

9

71,5
73,5

37

37

19

45
30
15

8

20

Komplet dvoch tesniacich kĺbov na prípadnú reguláciu vzduchu,1 polohovateľné ústie na
ventiláciu komína, cm 33,5 x 9,0; balenie pečatidla na vysoké teploty. Vo verzii s nútenou
ventiláciou: 2 elektroventilátory, oba 120 m3/h, s elektronickým ovládačom vybaveným
termickou sondou.
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Samostatne stojace krbové vložky

o h e ň

v

h a r m ó n i i

s

p r í r o d o u
1

Okrem starosti o domáce prostredie venuje Kingfire pozornosť aj starostlivosti o životné prostredie. Technológia postspaľovania a špeciálne projektové prisopôsobenie nových
krbových kachlí Kingfire poskytujú vysoký tepelný výnos a
minimálnu emisiu nespálených plynov. Na rozdiel od iných
palív, ktorých zdroje nie sú neobmedzené, drevo je palivom
obnoviteľným. Toto znamená, že sa nielen neochudobňuje
príroda, ale že sa prostredníctvom zalesňovania tvoria jej
nové pľúca.

2
2

3
4

5

6

Krbové kachle Kingfire fungujú v dokonalej harmónii s chúlostivou rovnováhou prírody.

8

7

9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dymovod na odvádzanie dymu
Teplovzdušné rozvodné rúry
Klapka na dym s automatickým otváraním
Zariadenie na optimalizáciu prieťahu
Tepelné výmenníky
Liatinové ohnisko
Nútený výstup vzduchu post-spaľovania
Keramické sklo (odolnosť do 800°C)
Dvierka posuvné/kniha
Odnímateľný popolník
Ovládač zariadenia na optimalizáciu prieťahu
Ovládač primárneho vzduchu
Kontrolný termoventilátor vybavený protihlukovým systémom
Prívod vonkajšieho a/alebo vnútorného vzduchu

14
12

13

14

čo znamená „čisté spaľovanie”
Toto trochu nevlastné vyjadrenie sa vzťahuje na to, čo sa
v technickom žargóne volá post-spaľovanie. Jednoduchšie
povedané, post-spaľovanie nie je nič iné ako sekundárne
spaľovanie spôsobené vháňaním prúdu vzduchu, ktorý
príde do kontaktu so zostatkovými plynmi prítomnými v
dyme z prvého spaľovania. Keď sa kyslík (horľavina) stretne
s týmito plynmi s vysokou teplotou, zapáli sa, vznikne tak
ďalší plameň (post-spaľovanie), ktoré tým, že páli zbytkové
plyny, uvoľňuje “čistý” dym. Okrem toho, že produkuje menej
znečisťujúce plyny (s nízkym obsahom CO a v prospech
CO2, ktorý je nevyhnutný pre fotosyntézu), post-spaľovanie
zvyšuje tepelný výnos, a pritom zároveň znižuje spotrebu
dreva.
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K o n t r o l o v a n é

t e p l o

Samostatne stojace krbové vložky MAGIC s ventilátorom, čelné
i pravé a ľavé, sú vybavené elektronickým ovládačom, ktorý
umožňuje reguláciu množstva teplého vzduchu podľa požiadaviek konkrétneho prostredia.
Ovládacia jednotka umožňuje reguláciu množstva teplého vzduchu vpúšťaného do miestnosti.
Prepínač umožňuje dve voľby:
-

ručné použitie, ventilátory sú stále aktivované a fungujú
na rýchlosti zadanej regulátorom;
automatické použitie, ventilátory fungujú len vtedy, keď
termická sonda ukazuje teplotu ohniska vyššiu ako 50°C,
ak je tepolta nižšia, ventilátory sa zastavia.

V a r i a n t y . . .
p o d ľ a c h u t i

Elektronický ovládač na samostatne stojace krbové vložky
Magic Pravý / Ľavý, Magic Čelný, Magic Prismatico

Samostatne stojace krbové vložky MAGIC Pravé / Ľavé,
čelné, rohové i PRISMATICO sú k dispozícii aj s mosadznými
dvierkami.

Elektronický ovládač na samostatne stojace krbové vložky
Magic K3, Magic Supereco, Magic K2 Scorrevole

Samostatne stojace krbové vložky MAGIC Pravé / Ľavé,
Čelné, rohové i PRISMATICO sú k dispozícii aj s vynikajúcim
ohňovzdorným kamenným ohniskom, ktoré je vhodné vďaka
svojim tepelným vlastnostiam na grilovanie a pečenie na
platni.

C h i m n e y C o n t r o l S y s t e m
Samostatne stojace krbové vložky Kingfire sú vybavené inovačným bezpečnostným systémom: Chimney Control System
(CCS), ktorý umožňuje optimálnu reguláciu odvodu dymu vo
funkcii prieťahu dymovodu.
Toto zariadenie umožňuje optimalizáciu chodu telesa v
súvislosti so špeciálnymi vlastnosťami každého jednotlivého
umiestnenia krbu. Otáčaním krúžku doľava sa otvára výstup
dymu - klapka, otáčaním doprava a výstup postupne zatvára.
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Samostatne stojace krbové vložky

Magic Čelný

Ventilácia

Verzia

Kód

s ventilátorom

vnútro liatinové, dvierka čierne

bez ventilátora

vnútro liatinové, dvierka čierne

263001111

bez ventilátora

vnútro liatinové, dvierka mosadz

263001112

bez ventilátora

vnútro ohňovzdorné, dvierka čierne

263001121

bez ventilátora

vnútro ohňovzdorné, dvierka mosadz

263001122

s ventilátorom

vnútro liatinové, dvierka mosadz

263001212

s ventilátorom

vnútro ohňovzdorné, dvierka čierne

263001221

s ventilátorom

vnútro ohňovzdorné, dvierka mosadz

263001222

- Vonkajšie rozmery v cm:
- Vnútorné rozmery ohniska v cm:
- Priemer výstupu dymu:
- Hmotnosť v kg/ks:

263001211

Š. 85 x H. 63 x V. 159
72 x 52 x 53
25 cm
215 (s ventilátorom),
205 (bez ventilátora)

36

63

53

159

70

Ø 25

85
10,5

64
85

10,5

Vybavená systémom CCS: Chimney Control System
Komplet dvoch polohovateľných ústí 17,5 x 17,5 cm, 6 m rozšíriteľná hliníková rúra s priemerom 14 cm, komplet pruhov na utiahnutie rúry, 2 tesniace kĺby. Vo verzii s nútenou ventiláciou:
1 elektroventilátor, 700 m3/h s elektronickým ovládačom vybaveným termickou sondou.

Ventilácia

Verzia

Kód
Ľavý

Pravý

263002211

263003211

s ventilátorom

vnútro liatinové, dvierka čierne

bez ventilátora

vnútro liatinové, dvierka čierne

263002111

263003111

bez ventilátora

vnútro liatinové, dvierka mosadz

263002112

263003112

bez ventilátora

vnútro ohňovzdorné, dvierka čierne

263002121

263003121

bez ventilátora

vnútro ohňovzdorné, dvierka mosadz

263002122

263003122

s ventilátorom

vnútro liatinové, dvierka mosadz

263002212

263003212

s ventilátorom

vnútro ohňovzdorné, dvierka čierne

263002221

263003221

s ventilátorom

vnútro ohňovzdorné, dvierka mosadz

263002222

263003222

Š. 85 x H. 58 x V. 156
80 x 52 x 53
25 cm
215 (s ventilátorom),
205 (bez ventilátora)

Ø 25

67

- Vonkajšie rozmery v cm:
- Vnútorné rozmery ohniska v cm:
- Priemer výstupu dymu:
- Hmotnosť v kg/ks:

53

156

Magic ľavý

36

58

Magic Pravý - Ľavý

5

80

10,5

64

10,5

85
Komplet dvoch polohovateľných ústí 17,5 x 17,5 cm, 6 m rozšíriteľná hliníková rúra s priemerom 14 cm, komplet pruhov na utiahnutie rúry, 2 tesniace kĺby. Vo verzii s nútenou ventiláciou:
1 elektroventilátor, 700 m3/h s elektronickým ovládačom vybaveným termickou sondou.
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Magic Prismatico

Ventilácia

Verzia

Kód

s ventilátorom

vnútro liatinové, dvierka čierne

bez ventilátora

vnútro liatinové, dvierka čierne

263011111

bez ventilátora

vnútro liatinové, dvierka mosadz

263011112

bez ventilátora

vnútro ohňovzdorné, dvierka čierne

263011121

bez ventilátora

vnútro ohňovzdorné, dvierka mosadz

263011122

s ventilátorom

vnútro liatinové, dvierka mosadz

263011212

s ventilátorom

vnútro ohňovzdorné, dvierka čierne

263011221

s ventilátorom

vnútro ohňovzdorné, dvierka mosadz

263011222

- Vonkajšie rozmery v cm:
- Vnútorné rozmery ohniska v cm:
- Priemer výstupu dymu:
- Hmotnosť v kg/ks:

263011211

Š. 96 x H. 90 x V. 158
75 x 66 x 53
25 cm
235 (s ventilátorom),
225 (bez ventilátora)

22,5 14

85

158

52,5

85,5

69

96

10,5

64

10,5

85
Vybavené systémom CCS: Chimney Control System.
Komplet dvoch polohovateľných ústí 17,5 x 17,5 cm, 6 m rozšíriteľná hliníková rúra s priemerom 14 cm, komplet pruhov na utiahnutie rúry, 2 tesniace kĺby. Vo verzii s nútenou ventiláciou:
1 elektroventilátor, 700 m3/h s elektronickým ovládačom vybaveným termickou sondou.
Ventilácia
s ventilátorom

Verzia

Kód

vnútro liatinové, dvierka čierne

Š. 85 x H. 69 x V. 148
70 x 53 x 50
20 cm
160

148

18 38

49,5

60,5

- Vonkajšie rozmery v cm:
- Vnútorné rozmery ohniska v cm:
- Priemer výstupu dymu:
- Hmotnosť v kg/ks:

263024211

85

85

Magic Supereco

60
Vybavené systémom CCS: Chimney Control System.
Komplet dvoch polohovateľných ústí 17,5 x 17,5 cm, 6 m rozšíriteľná hliníková rúra s priemerom 14 cm, komplet pruhov na utiahnutie rúry, 2 tesniace kĺby. Vo verzii s nútenou ventiláciou:
1 elektroventilátor, 120 m3/h s elektronickým ovládačom vybaveným termickou sondou.
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Samostatne stojace krbové vložky

Magic К3

Ventilácia
s ventilátorom

Verzia

Kód

vnútro liatinové, ohnisko ohňovzdorné Firetek

- Vonkajšie rozmery v cm:
- Vnútorné rozmery ohniska v cm:
- Priemer výstupu dymu:
- Hmotnosť v kg/ks:

263031210

Š. 66,5 x H. 51,5 x V. 154
52 x 35 x 51
18 cm
190

51,5

34 7

48

154

65

18

66,5

6

54,5

6

Vybavené systémom CCS: Chimney Control System.
Komplet dvoch polohovateľných ústí 17,5 x 17,5 cm, 6 m rozšíriteľná hliníková rúra s priemerom 14 cm, komplet pruhov na utiahnutie rúry, 2 tesniace kĺby. Vo verzii s nútenou ventiláciou:
1 elektroventilátor, 450 m3/h s elektronickým ovládačom vybaveným termickou sondou.

Ventilácia
s ventilátorom

Verzia

Kód

vnútro liatinové, ohnisko ohňovzdorné Firetek, posuvné
dvierka

263041210

Š. 70 x H. 57 x V. 173
43,5 x 50,5 x 61
18 cm
46,5 x 61,2
200

60

57

- Vonkajšie rozmery v cm:
- Vnútorné rozmery ohniska v cm:
- Priemer výstupu dymu:
- Rozmery skla v cm:
- Hmotnosť v kg/ks:

54

173

73

70

40

Magic K2 Scorrevole

Komplet dvoch polohovateľných ústí 17,5 x 17,5 cm, 6 m rozšíriteľná hliníková rúra s priemerom 14 cm, komplet pruhov na utiahnutie rúry, 2 tesniace kĺby. Vo verzii s nútenou ventiláciou:
1 elektroventilátor, 450 m3/h s elektronickým ovládačom vybaveným termickou sondou.
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KappaDueO 24

Ventilácia

Verzia

s ventilátorom

Kód
263051200

Krbová vložka s teplovodným výmenníkom
- Vonkajšie rozmery v cm:
- Vnútorné rozmery ohniska v cm:
- Priemer výstupu dymu:
- Rozmery skla v cm:
- Hmotnosť v kg/ks:

Š. 80,5 x H. 64 x V. 131
64,5 x 48,5
25 cm
57 x 30
228

- Výkon:
- Účinnosť pre plyn:
- Celková účinnosť:
- Výhrevnosť:

24000 Kcal/h - 27,9 (Kw)
57%
75%
podkrovie 2,90 m, T 22 C°,
Isolam L. 10/91: mc 480

- Palivo:
- Priemerná spotreba:
- Objem vody:
- Produkcia nezávadnej vody:
- Max. prvádzkový tlak: 1,5 bar

vysušené drevo
5 Kg/h
60 l
7 litrov/1’

Komplet elektronického ovládača krbovej vložky a protirotujúceho zariadenia.
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Korpusy

Kód

Kappafire 60

261000000
- Vonkajšie rozmery v cm:

Š. 82,5 x H. 59 x V. 124

- Vnútorné rozmery ohniska v cm:

60 x 53 x 64

- Priemer výstupu dymu:

25 cm

- Rozmery skla v cm:

46,5 x 61,2

- Hmotnosť v kg/ks:

343

Prefabrikovaný krb zložený z ohňovzdornej betónovej štruktúry a ohniska. Komplet oceľového popolníka, výstupu dymu a liatinovej mriežky.
Použitím vhodného Kitu s kovovou obrubou je možné dostať čelnú
verziu, zatvorenú vpravo, zatvorenú vľavo alebo trojstrannú.
Každá verzia môže byť vybavená liatinovým ohniskom.

Kappafire 60 základná verzia

Popis

Kód

Bezpečnostný oceľový set

Set pre rohovú verziu, len pre betónový Kappafire,
zložený z jednej horizontálnej a jednej vertikálnej
kovovej obruby, komplet lana, rohovej podpery, všetky zahrnuté v balení.

265040000

Liatinové ohnisko čelné

Set liatinového ohniska, hrubý, zložený z dna, dvoch
bočných a dvoch rohových platní a z ohniska.

265010000

Liatinové ohnisko

Set liatinového ohniska, hrubý, zložený z dna, jednej
bočnej a dvoch rohových platní a z ohniska s bočnou
stenou. Bezpečnostný oceľový set zahrnutý v balení.

265010001

Set liatinového ohniska, hrubý, zložený z dna, dvoch
rohových platní, z ohniska s dvojitou bočnou stenou.
Dva bezpečnostné oceľové sety zahrnuté v balení.

265010002

pravé / ľavé
Liatinové ohnisko
trojstranné
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Kód

Kappafire 80

261000100
- Vonkajšie rozmery v cm:

Š. 96 x H. 59 x V. 124

- Vnútorné rozmery ohniska v cm:

80 x 53 x 64

- Priemer výstupu dymu:

25 cm

- Rozmery skla v cm:

46,5 x 61,2

- Hmotnosť v kg/ks:

388

Prefabrikovaný krb zložený z ohňovzdornej betónovej štruktúry a ohniska. Komplet oceľového popolníka, výstupu dymu a liatinovej mriežky.
Použitím vhodného Kitu s kovovou obrubou je možné dostať čelnú
verziu, zatvorenú vpravo, zatvorenú vľavo alebo trojstrannú.
Každá verzia môže byť vybavená liatinovým ohniskom.

Kappafire 80 základná verziae base.

Popis

Kód

Bezpečnostný oceľový set

Set pre rohovú verziu, len pre betónový Kappafire,
zložený z jednej horizontálnej a jednej vertikálnej
kovovej obruby, komplet lana, rohovej podpery, všetky zahrnuté v balení.

265040000

Liatinové ohnisko čelné

Set liatinového ohniska, hrubý, zložený z dna, dvoch
bočných a dvoch rohových platní a z ohniska.

265010000

Liatinové ohnisko

Set liatinového ohniska, hrubý, zložený z dna, jednej
bočnej a dvoch rohových platní a z ohniska s bočnou
stenou. Bezpečnostný oceľový set zahrnutý v balení.

265010001

Set liatinového ohniska, hrubý, zložený z dna, dvoch
rohových platní, z ohniska s dvojitou bočnou stenou.
Dva bezpečnostné oceľové sety zahrnuté v balení.

265010002

pravé / ľavé
Liatinové ohnisko
trojstranné
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Korpusy

Kód

Kappafire 100

261000200
- Vonkajšie rozmery v cm:

Š. 116 x H. 59 x V. 134

- Vnútorné rozmery ohniska v cm:

100 x 53 x 64

- Priemer výstupu dymu:

30 cm

- Hmotnosť v kg/ks:

458

Prefabrikovaný krb zložený z ohňovzdornej betónovej štruktúry a ohniska.
Komplet oceľového popolníka, výstupu
dymu a liatinovej mriežky. Je možné
obložiť ohnisko liatinovým setom.

Komplet oceľového popolníka, oceľovej klapky na
dym a liatinového roštu na vymetanie popola.

Liatinové ohnisko Čelné

Popis

Kód

Set liatinového ohniska, hrubý, zložený z dna, dvoch
bočných a dvoch rohových platní a z ohniska.

265030000

Kód
261010000
Verzia s ohňovzdorným cementom a liatinou.
- Vonkajšie rozmery v cm:

Š. 79 x H. 79 x V. 161

- Vnútorné rozmery ohniska v cm:

81 x 50 x 50

- Priemer výstupu dymu:

25 cm

- Hmotnosť v kg/ks:

380

Komplet oceľového popolníka, výstupu dymu s polomerom 25 cm,
liatinovej mriežky a dvoch ústí; vybavený teplovzdušným rozvodom
nezávislého vzduchu, umiestneným v zadnej časti.
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Trocha pozornosti pre veľké uspokojenie
Zlaté

pravidlá

používania

a

dlhej

životnosti

vášho

Predtým, ako začnete s montážou krbu, pozorne si prečítajte nasledovné inštrukcie.

1

Dymovod. Predtým, ako krb umiestnite, presvedčte sa,
či rozmery dymovodu zodpovedajú požiadavkám predloženého modelu.

7

Nosníky z dreva. Aj keď sú drevené časti výborne
vyschnuté, môžu časom podľahnúť zmenám spôsobeným prostredím. Tieto prípadné javy spadajú do normy
a môžu sa obmedziť na výnimočnú povahu tohto vzácneho materiálu. Drevo je živým materiálom.

2

Prívod vonkajšieho prúdenia vzduchu. Uistite sa, či je
možné realizovať požadovaný prívod vzduchu.

8

Prvé zapálenie. Je dôležité začínať pomalým ohňom a
postupne ho zosilňovať. V tejto fáze môžeme vnímať
pach, ktorý zapríčiňuje zasychanie laku. Primerane
miestnosť vetrajte.

3

Kontrola krbového obkladu. Pred obložením je vhodné
zložiť časti krbu nasucho, skontrolovať presné umiestnenie krbu a správnu pozíciu jednotlivých častí.

9

Regulácia prieťahu. Pre správne fungovanie krbu je
vhodné regulovať počas prvých zapálení krbu klapku
na dym (konzultujte inštrukcie priložené ku každému
krbu).

4

Krbový obklad. Zlepiť obkladové časti lepidlom na
obkladačky alebo lepidlom na mramor, sledujúc číselné
poradie vyznačené na schéme, ktorú balenie obsahuje.

10

Spôsob používania. Ako palivo používajte neošetrované drevo alebo iný podobný materiál. Na zapálenie
nepoužívajte látky, ktoré môžu produkovať toxické
výpary. Pravidelne čistite ohnisko.
Na čistenie sklených častí odporúčame používať špeciálny produkt používaný aj na čistenie rúr na pečenie.

5

Upozornenia:
- nelepiť obkladové časti na krbovú vložku, aby
nedošlo k poruche v dôsledku rozdielneho teplotného
rozpínania.
- zabezpečiť vrchnú obstavbu z ľahkého a ohňovzdorného materiálu.

11

Údržba. Aspoň raz do roka, najlepšie na začiatku sezóny, dôkladne vyčistite dymovod a skontrolujte, či nie je
upchatý prívod vzduchu.

6

Mramor. Mramor je prírodný materiál, a teda môže mať,
hoci má rovnaký názov, odlišnú farebnú tonalitu, štruktúru a zrnitosť. Na úpravu prípadných povrchových
nerovností sa bežne používa štukovanie a mastix, ktoré
fungujú ako lepidlo na zlepenie jednotlivých častí.
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krbu

Piecky

Corvara
FARBA
Modrá

Kód
266010000

- Vonkajšie rozmery v cm: Š. 49 x H. 48 x V. 97
- Hmotnosť v Kg/ks:
110
Piecky na pelety s kovovým obložením.

Aprica
FARBA
Sivá

Kód
266010001

- Vonkajšie rozmery v cm: Š. 54 x H. 54 x V. 144
- Hmotnosť v Kg/ks:
115
Piecky na pelety s kovovým obložením.

M a i e ll a
FARBA

Kód

Bordeaux

266010002

- Vonkajšie rozmery v cm: Š. 52 x H. 60 x V. 110
- Hmotnosť v Kg/ks:
120
Piecky na pelety s kovovým obložením.
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C o r tin a
FARBA
Ručne robené keramické obloženie, béžovej farby

Kód
266010003

- Vonkajšie rozmery v cm: Š. 55 x H. 49 x V. 97
- Hmotnosť v Kg/ks:
130
Piecky na pelety s keramickým obložením.

S e lv a
FARBA

Kód

Červená

266010004

- Vonkajšie rozmery v cm: Š. 55 x H. 49 x V. 97
- Hmotnosť v Kg/ks:
105
Piecky na pelety s kovovým obložením.

C e r v in i a Bé ž o v á / S t r i e b o r ná
FARBA

Kód

Béžová

266010005

Strieborná

266010006

- Vonkajšie rozmery v cm: Š. 55 x H. 49 x V. 97
- Hmotnosť v Kg/ks:
105
Piecky na pelety s kovovým obložením.

30

