
LEVNÉ A EFEKTIVNí TOPENí
krbová kamna a vložky VANELLUS
Zima klepe na dveře, doba nejistá, z jedné strany energetická krize
a z druhé extrémní výkyvy počasí s fenoménem EI Nino v čele. Rozum-
nou alternativou vytápění plynem a elektřinou může být dřevo.

Pokud si zároveň chceme dopřát pohled do plame-
nů a zažít opravdové "teplo rodinného krbu", vo-
líme krbová kamna a vložky. V případě, že mimo
estetického dojmu, očekáváme i přínos ve snížení
nákladů na vytápění a dlouhodobý provoz bez sta-
rostí, je nutné z nepřeberné nabídky pečlivě vybrat
kvalitní spotřebič. Zde je několik vysvětlení, proč

ské oceli v síle až 10mm. Toje důvod, proč může být
poskytnuta záruka na celé tělo kamen 20 let!
Tato firma, která působí v Jindřichově Hradci již
22 let, zastupuje několik různých výrobců, kteří
jsou sloučení pod novou obchodní značkou VA-
NELLUS ENERGY. Leaderem zámořských výrob-
ců s důrazem na kvalitu a účinnost je především

by Vám velmi dobrou službu mohly poskytnout
kanadská krbová kamna a vložky od známé Iind-
řichohradecké firmy DRAGON JH s. r. o.
Ani dřevo není dnes zcela levné palivo. Proto je
nutné při jeho spalování dosahovat vysoké účin-
nosti, která je zajištěna systémem sekundárního
spalování. Proti běžným výrobkům může být roz-
díl ve spotřebě až 50 %!
Spotřebič, který nám po přiložení vyhasne za pár
hodin, může jen těžko zajistit opravdové vytápění.
Kanadská kamna a vložky jsou známá extrémně
dlouhou dobou přikládání. Ta je podle typu, vý-

firma PACIFIC ENERGY.Tato společnost již 35 let
dodává na trh inovativní topidla s bezkonkurenč-
ními parametry. Další kanadští výrobci REGEN-
CY a NAPOLEON nabízejí upravenou technolo-
gii přívodu sekundárního vzduchu. Díky použití
trubiček a profilů místo svařovaného deflektoru
obvyklého u PACIFIC je možné nabízet jejich pro-
dukty za nižší cenu, bez vlivu na kvalitu a záruky.
Pokud chceme řešit vytápění komplexně, je jistě
zajímavé konzultovat vše s odborným prodava-
čem, který nám na jaře prodával sekačku, štafle,
nebo barvu na plot. Otázkou je, jaké odpovědi do-

konu a použitého paliva běžně v rozsahu 6-12h.
V nabídce je i typ, ve kterém vydrží žhavé uhlíky
i více než 24 h!
Internet a markety jsou plné výrobků v neuvěři-
telných cenách a ještě se slevou. Pokud si takovou
zázračnou plechovou krabičku svařenou z materiá-
lu sílného 2 až 3mm přineseme domů, můžeme již
po jedné topné sezóně zjistit, že se nám vše pokrou-
tilo, případně se objevili propálená místa. Při uplat-
nění záruky nás potom čeká ještě pár ínfarktových
stavů. Kanadská kamna dodávaná firmou DRA-
GON JH s. r.o. jsou vyrobena ze speciální kamnář-

staneme "až se nás zima zeptá ... " Alternativou je
odborná konzultace s pracovníky specializované
prodejny, kteří se problematikou vytápění zabý-
vají několik desetiletí. Úroveň rad a doporučení,
bude jistě velmi rozdílná. Proto neváhejte na-
vštívit firemní prodejnu na Iarošovské ulici 840
v Jindřichově Hradci, v areálu bývalých pozem-
ních staveb, nebo si vybrat nejbližšího partnera
na webových stránkách www.krbova-kamna.cz.
Jsou zde i veškeré mailové a telefonní kontakty
pro sjednání konzultace u Vás doma. A navíc,
všechny tyto služby jsou zcela zdarma!

REGENCY F3500 Nová krbová kamna s katalyzátorem. REGENCY CI2600 Nový model moderní vložky.

Nové moderní dveře pro Regency.
Elegantní, jednoduchý a čistý styl. Pro zákazníky
přináší možnost výběru z tradičního nebo součas-
ného vzhledu dveří. Vyšší podstavec znamená pro
spotřebitele snazší ergonomické přikládání.

PAClFIC ENERGY Neo 2,5
Nový model středních krbových kamen se systémem
regulace přívodu sekundárního vzduchu EBT2.
I ve formě vložky.

ALDERLEA
Luxusní krbová
kamna s litinovým
pláštěm v nových
barvách Antique
White a Antique
Red.
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