KOMERČNÍ PREZENTACE

Kamna, která
hoří déle
Kanadská kamna a krbové vložky na dřevo
s minimální obsluhou, maximálním výkonem a pohodlím, sníží vaše náklady na vytápění až na polovinu. U kamen a vložek Pacific Energy, Regency a Napoleon je navíc
možno kombinacemi získat až stovku různých vzhledových a výkonnostních modelů.
Uspokojí proto i ta nejrozmanitější přání zákazníka s ohledem na vytápěný prostor i estetické začlenění kamen do prostředí bytu či
domu. Všechny naše produkty na spalování
dřeva jsou certifikovány Agenturou na ochranu životního prostředí EPA a splňují nejpřísnější ekologické normy.
Čím se vyznačuje technologie
prodlouženého hoření?
Patentovaná technologie prodlouženého hoření EBT (Extended
Burn Technology) je dostupná exkluzivně u modelové řady Summit a NEO od společnosti Pacific
Energy. Tato technologie řídí přívod vzduchu do topeniště tak,
aby udržela krbová kamna v optimální teplotě nutné k dlouhému
hoření až 12 hodin.

Kanadská krbová kamna
a krbové vložky na dřevo

Canadians Products

ňuje velmi pomalé hoření a poskytuje konzistentní teplo více než 30 hodin (v závislosti
na velikosti kamen a palivu) z jedné nakládky dřeva. Eco-Boost Technologie zajišťuje maximální sekundární spalování produktů hoření před jejich cestou do spalovací
komory.
Vztahuje se povinnost revizí podle
zákona č. 201/2012 Sb. na tyto produkty?
Citace zákona: „Provozovatel je povinen dle
§ 17 odst. h) provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení. Na toho, kdo používá krbová kamna a vložky bez teplovodního
výměníku (ohřívají jen vzduch), se požadavky
Zákona o ovzduší nevztahují.“

Nejvyšším stupněm prodloužení
doby hoření a snížení spotřeby
paliva, jsou inovativní katalytická
krbová kamna a krbové vložky od
společnosti Regency s technologií
Eco-Boost. Kamna s katalyzátorem jsou: F3500, F5100 a krbové
vložky CI2600, HI400 a HI405.
Jak funguje technologie
Eco-Boost v praxi?
Katalytická spalovací komora
s těžkou litinovou klapkou umož-
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Více informací: www.krbova-kamna.cz
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