
ŘADA	VARIANT� ŘADA	VARIANT �

Žlutý	-	otryskávaný
(na	zakázku)

Terakota	-	otryskávaný
(na	zakázku)
Terakota

TerakotaTerakotaTerakota

(na

(na(na(na

Na	zakázku	možné	rohové	provedení.

Červeno	-	bílý
vymývaný

Šedo	-	bílý
vymývaný

Červeno

ČervenoČervenoČerveno

vymývaný

vymývanývymývanývymývaný

Šedo

ŠedoŠedoŠedo

vymývaný

vymývanývymývanývymývaný

Zvláště elegantní krb jistě překvapí Vaše návštěvy originálním elipsovitým tvarem a solidní, mohut-
nou konstrukcí. Obě možné varianty, s měděnou i nerezovou střechou, se určitě stanou ozdobou Vaší 
zahrady. Dřevěná polička jako zvláštní příslušenství.ARCUS

Měkké linie křivek v kombinaci s plochými díly krbu působí na tomto modelu přirozeně a s Vaší 
zahradou jistě vytvoří harmonický celek. Základová deska je již ve standardním provedení. 
Možnost výběru střechy z mědi či nerezu. AVANTA

Bílý	-	vymývaný
(na	zakázku)

POVRCH:

Bílo	-	šedý
otryskávaný
(na	zakázku)

192 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 460 kg184 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 450 kg
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zakázku)

zakázku)zakázku)zakázku)

Bílo

BíloBíloBílo

otryskávaný
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Šedo	-	bílý
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bílý
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vymývaný
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POVRCH:



Na	zakázku	možné	rohové	provedení.
Na	zakázku	možné	rohové	provedení.

ŘADA	VARIANT� ŘADA	VARIANT �Vyobrazenou	základovou	desku	možno	objednat	jako	zvláštní	příslušenství

182 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 370 kg 182 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 350 kg

Měděná,	nerezová,	případně	černá	ocelová	střecha,	nadčasový	tvar.	Komfort	je	zahrad-
ní	krb	vhodný	do	každé	zahrady.	Vyobrazenou	základovou	desku	možno	objednat	 jako	
zvláštní	příslušenství.KOMFORT Moderně	 i	 klasicky	 se	 představuje	 tento	 krb	 s	 obloukovou	 přední	 hranou	 pracovní	

desky	a	se	střechou	z	mědi,	nerezu	nebo	černě	lakované	oceli.	Otočný	držák	a	závěsný	
rošt	jako	zvláštní	příslušenství.	Ve	standardní	výbavě	grilovací	rošt	��	x	�8	cm. ATLANTIK

Červeno	-	bílý
vymývaný

Šedo	-	bílý
vymývaný

Červeno

ČervenoČerveno
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ŠedoŠedo
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Bílý	-	vymývaný
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POVRCH:
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ŘADA	VARIANT8 ŘADA	VARIANT �

182 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 370 kg 182 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 350 kg

Potřebujete	 u	Vašeho	 zahradního	 krbu	 velkou,	 nerozdělenou	 pracovní	 nebo	 odkládací	 plochu?	
Pak	 je	tento	krb	s	asymetricky	osazenou	pracovní	deskou	vhodný	právě	pro	Vás.	Oblíbené	 jsou	
kombinace	se	všemi	typy	střech	-	měděnou,	nerezovou	i	černou	ocelovou.

KOMBI Stejně	jako	model	Kombi	má	i	tento	krb	odkládací	plochu	vpravo.	Ustupující	křivka	přední	
hrany	 pak	 vytváří	 individuální	 charakter	 tohoto	 typu.	 Možno	 vybavit	 střechou	 z	 mědi,	
nerezu	i	černé	lakované	oceli.

LAGUNA

Červeno	-	bílý
vymývaný

Šedo	-	bílý
vymývaný

Červeno

ČervenoČerveno

vymývaný

vymývanývymývaný
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ŠedoŠedo

vymývaný

vymývanývymývaný

Bílý	-	vymývaný
(na	zakázku)

POVRCH:
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POVRCH:



ŘADA	VARIANT10 ŘADA	VARIANT 11

147 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 320 kg 147 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 300 kg

Snížená	 verze	 oblíbeného	 modelu	 Kombi	 je	 vhodná	 zvláště	 tam,	 kde	 by	 větší	 krb	 působil	 svojí	
výškou	 příliš	 mohutně.	 Snížená	 poloha	 pracovní	 desky	 je	 také	 vhodná	 pro	 obsluhu	 vsedě.	
Materiál	střechy	možno	vybírat	z	mědi,	nerezu	a	lakované	oceli.

PARTY Také	u	tohoto	modelu	lze	při	instalaci	využít	snížené	konstrukční	výšky	a	celkově	odlehčeného	
vzhledu.	Výběr	možných	variant	střech	je	stejný	jako	u	modelu	Party. PIANO

Červeno	-	bílý
vymývaný

Šedo	-	bílý
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POVRCH:
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ŘADA	VARIANT1� ŘADA	LIA-NOR 1�

100 cm 80 cm 73 cm 50 x 38 cm 290 kg

Potřebujete	otevřené	grilovací	ohniště	v	elegantním	provedení	s	dlouhou	životností?	Tento	typ	Vám	
zaručí	všechny	funkce	velkého	krbu,	širokou	škálu	možného	příslušenství	a	to	s	minimálními	nároky	
na	prostor.

MINI Opravdu	 nevšední	 tvar	 a	 jednoduchá	 konstrukce	 -	 to	 jsou	 přednosti	 tohoto	 jedinečného	
typu	 zahradního	 krbu.	 A	 povrch	 si	 můžete	 sami	 barevně	 přizpůsobit	 Vašim	 potřebám	
a	vkusu.	 RUSTIKA

Červeno	-	bílý
vymývaný

Šedo	-	bílý
vymývaný

Červeno

Červeno

vymývaný

vymývaný

Šedo

Šedo

vymývaný

vymývaný

Bílý	-	vymývaný
(na	zakázku)

POVRCH:

Tento	zahradní	krb	je	vhodný	pouze	pro	grilování	na	dřevěném	uhlí.

202 cm 72 cm 70 cm 45 x 46 cm 310 kg

Bílá
strukturální

omítka

POVRCH:



ŘADA	LIA-NOR1� ŘADA	LIA-NOR 1�

210 cm 120 cm 65 cm 54,5 x 37 cm 350 kg

Něco	opravdu	klasického?	Typ	Vesuv	splňuje	představy	o	esteticky	vyváženém	a	cenově	výhod-
ném	 zahradním	 krbu.	 Možnost	 vlastní	 dodatečné	 barevné	 úpravy	 povrchu	 zcela	 dle	 Vašich	
představ.	Možno	použít	běžné	fasádní	barvy.VESUV

Varianta	krbu	Vesuv	bez	základové	desky	a	se	sníženým	komínovým	nástavcem. SANTORIN

Bílá
strukturální
omítka

POVRCH:

172 cm 120 cm 65 cm 54,5 x 37 cm 300 kg

Bílá
strukturální

omítka

POVRCH:



ŘADA	EXCLUSIV1� ŘADA	EXCLUSIV 1�

Bílo	-	šedý
otryskávaný
Bílo

Bílo

otryskávaný

otryskávaný

225-257 cm 93 cm 104 cm ø 50 cm 180 kg

POVRCH:

Bílo	-	šedý
otryskávaný

šedý

šedý

otryskávaný

otryskávaný

POVRCH:

Exklusivní	 varianta	 zahradního	 krbu	 Avanta.	 Od	 klasické	 Avanty	 se	 odlišuje	 černou	
broušenou	 pracovní	 deskou	 a	 leštěnou	 žulovou	 deskou	 před	 prostorem	 ohniště.	
Základová	deska	a	grilovací	rošt	již	ve	standardním	provedení,	střecha	nerez.

AVANTA 
EXCLUSIV

Skutečný	 šperk	 ve	 Vaší	 zahradě.	 Povrch	 betonové	 nohy	 s	 jemnou	 otryskávanou	 strukturou.	
Keramické	tvarovky	okolo	ohniště.	Kompletně	pozinkované	ocelové	části	krbu.	Střecha	a	větrná	
clona	z	matného	nerezového	plechu.	Rošt	a	otočný	držák	ve	standardní	výbavě.

ASTRA

192 cm 110 cm 80 cm 50 x 38 cm 475 kg



ŘADA	EXCLUSIV18 ŘADA	EXCLUSIV 1�

Zadní	pohled	
na	kouřový	
výdech.

Originální,	rustikální	zahradní	krb	sjednocující	kouzlo	otevřeného	ohně	s	charakterem	
přírodního	kamene.PALEO Zahradní	 krb	 vyjímečný	 svým	 neobvyklým	 designovým	 řešením.	 Mírně	 zaoblené	 linie	 a	 netradiční	

provedení	krbové	střechy	zaujmou	především	ty,	kteří	hledají	zahradní	krb	vhodně	doplňující	sou-
časnou	moderní	architekturu. INCA

Terakota
otryskávaný

POVRCH:

Bílo	-	šedý
otryskávaný
(na	zakázku)

Obklad	z	přírodního	
kamene	(porfyr)

POVRCH:

Obklad	z	přírodního	
kamene	(křemenec)

163 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 490 kg202 cm 80 cm 77 cm 45 x 46 cm 470 kg



ŘADA	EXCLUSIV�0 ŘADA	EXCLUSIV �1

Hnědý	-	jemný
vymývaný

Bílý	-	jemný
vymývaný
Bílý

Bílý

vymývaný

vymývaný

Hnědý

Hnědý

vymývaný

vymývaný

205 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 590 kg

POVRCH:

215 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 598 kg

Zahradní	 krb,	 vyznačující	 se	 kromě	 robustní	 konstrukce	 také	 zaoblenými	 tvary,	 které	 změkčují	
celkový	 vzhled	 krbu.	 Tento	 krb	 se	 může	 snadno	 stát	 dominantním	 prvkem	 Vašeho	 zahradního	
posezení.	Je	dodáván	včetně	základové	desky.

ATLAS Varianta	 krbu	 Atlas	 rozšířená	
o	možnost	douzování. ATLAS S DOUZOVACÍ NÁSTAVBOU

Hnědý	-	jemný
vymývaný

Bílý	-	jemný
vymývaný

jemný

jemný

vymývaný

vymývaný

jemný

jemný

vymývaný

vymývaný

POVRCH:



ŘADA	EXCLUSIV�� ŘADA	EXCLUSIV ��

POVRCH:

192 cm 110 cm 83 cm 50 x 38 cm 530 kg

Bílo	-	šedý
otryskávaný

POVRCH:

POVRCH:POVRCH:

Bílo

BíloBílo

otryskávaný

otryskávanýotryskávaný

Žlutý
otryskávaný
(na	zakázku)

198 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 433 kg

Opravdu	exklusivní	varianta	zahradního	krbu	Arcus	se	odlišuje	upraveným	tvarováním	
měděné	nebo	nerezové	střechy,	tvarováním	přední	hrany	grilovacího	roštu	do	oblou-
ku,	žulovou	deskou	v	přední	části	pracovní	plochy	chráněnou	před	žárem	nerezovým	
hradítkem	 a	 základovou	 deskou	 v	 základní	 sestavě.	 Dřevěná	 polička	 jako	 zvláštní	
příslušenství.

ARCUS
EXCLUSIV

Dvoubarevné	provedení,	výrazná	římsová	deska	a	jemný	otryskaný	povrch	upoutají	na	
první	pohled.	Základová	deska	je	již		ve	standardním	provedení.	Střecha	nerez. ALEGRA

Terakota	otryskávaný
/	Bílo	-	šedý	otryskávaný

POVRCH:



ŘADA	EXCLUSIV�� ��

Terakota	jemný	vymývaný
/	Šedý	jemný	vymývaný
Terakota

TerakotaTerakota

/

//

Šedý

ŠedýŠedý

Symbol	označujicí	možnost	
vybavení	tímto	typem	střechy.

184 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 499 kg

POVRCH:

Praktická	 římsová	 deska	 zvětšuje	 odkladové	 plochy	 tohoto	 krbu,	 provedeného	 v	 kom-
binaci	 dvou	 barev.	 Základová	 deska	 je	 již	 ve	 standardním	 provedení.	 Střecha	 měděná	
nebo	nerezová.NOVERA

Douzovací	 střecha	 je	 varianta	 ocelové	 krbové	 střechy,	 vhodná	 pro	 tyto	 modely	
řady	 Variant:	 Komfort,	 Party,	 Atlantik,	 Laguna,	 Kombi	 a	 Piano.	 Obohacuje	
možnost	použití	krbu	o	douzování	a	ohřívání	klobás,	špekáčků	a	jiných	masných	
výrobků.	 Přídavný	 rošt	 znásobuje	 grilovací	 prostor	 krbu.	 K	 vybavení	 patří	 také	
teploměr,	nerezové	háčky	na	zavěšování	uzenin	a	dvířka	s	ventilačním	otvorem		
k	uzavření	spalovacího	prostoru.	Výška	krbu	s	udírnou	je	o	cca	��	cm	větší	než	se	
standardní	ocelovou	střechou.	

DOUZOVACÍ 
STŘECHA

Uzavřené	ohnište-douzování	 Otevřené	ohniště-grilování



Bílo	-šedý
vymývaný
jemný

Bílo

BíloBílo

vymývaný

vymývanývymývaný

jemný

jemnýjemný

185 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 508 kg

POVRCH:

183 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 520 kg

Jednoduchá	koncepce	cenově	výhodné	varianty	zahradního	krbu	s	betonovou	střechou.	Prakticky	
tvarované	 desky	 ohniště	 ze	 žáruvzdorného	 betonu	 zabraňují	 vypadávání	 žhavých	 uhlíků	
z	prostoru	ohniště.	Nerezový	grilovací	rošt	s	dřevěnými	madly	obsažen	v	základní	výbavě.

SIESTA Úsporná	varianta	zahradního	krbu	s	širokým	betonovým	komínem.Prakticky	tvarované	desky	ohniště	
ze	žáruvzdorného	betonu	zabraňují	vypadávání	žhavých	uhlíků	z	prostoru	ohniště.	Nerezový	grilovací	
rošt	s	dřevěnými	madly	obsažen	v	základní	výbavě. PIKO

Bílo-šedý
výmývaný

jemný

Bílo-šedý

Bílo-šedýBílo-šedý

výmývaný

výmývanývýmývaný

jemný

jemnýjemný

POVRCH:

Hnědý
vymývaný
jemný

Hnědý

HnědýHnědý

vymývaný

vymývanývymývaný

jemný

jemnýjemný ECONOMY�� ECONOMY ��



ŘADA	COLORA�8 ŘADA	COLORA ��

POVRCH:POVRCH:

Šedý	jemný	
vymývaný	/	Terakota

jemný	vymývaný

Terakota
jemný	vymývaný

/	Šedý	jemný	
vymývaný

Šedý

ŠedýŠedý

jemný

jemnýjemný

190 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 440 kg

Terakota
jemný	vymývaný

/	Šedý	jemný
vymývaný

Šedý	jemný
vymývaný
/	Terakota

jemný	vymývaný

Terakota

TerakotaTerakota

192 cm 110 cm 73 cm 50 x 38 cm 540 kg

Dvoubarevné	provedení	osvědčeného	modelu	Atlantik	z	řady	Variant.	Barevná	kom-
binace	 šedobílého	 povrchu	 s	 povrchem	 barvy	 terakota	 a	 se	 střechou	 z	 mědi	 nebo	
nerezu	 vytváří	 klasický,	 harmonický	 celek	 s	 novou,	 moderní	 tváří.	 Základová	 deska	
již	ve	standardním	provedení.

ATLANTIK 
COLORA

Stejné	barevné	a	materiálové	kombinace	jako	u	krbu	Atlantik	Colora,	
ale	použité	u	krbu	Arcus.	Základová	deska	opět	patří	již	k	základnímu	
vybavení.	Střecha	nerezová	nebo	měděná. ARCUS COLORA



ROHOVÉ	SESTAVY�0 ROHOVÉ	SESTAVY �1

Červeno	-	bílý
vymývaný
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Bílý	-	vymývanýBílý
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-

--

vymývaný

vymývanývymývaný

Bílý	-	jemný
vymývaný

Bílý

BílýBílý

-

--

jemný

jemnýjemný

Hnědý	-	jemný
vymývaný

vymývaný

vymývanývymývaný

Hnědý

HnědýHnědý

-

--

jemný

jemnýjemný

Bílo	-	šedý
otryskávaný

190 cm 188 cm 188 cm 50 x 38 cm 990 kg

205/215 cm 188 cm 188 cm 50 x 38 cm 980 kg

POVRCH:

ROHOVÁ SESTAVA AVANTA EXCLUSIV

POVRCH:

POVRCH:

Máte-li	 k	 dispozici	 rohový	 prostor	 větších	 rozměrů,	 jistě	 oceníte	 nabídku	 komplet-
ních	 rohových	 sestav	 vycházejících	 z	 koncepce	 některých	 základních	 typů	 krbů	
s	upravenou	pracovní	deskou	a	obohacených	o	boční	stoly	a	základové	desky	v	odpo-
vídajícím	provedení.

ROHOVÁ SESTAVA 
ATLANTIK

ROHOVÁ SESTAVA ATLAS/ATLAS s douzovací nástavbou

192 cm 188 cm 188 cm 50 x 38 cm 930 kg




