
Romantika ohňů, vřelá důvěrnost, intimní 

pospolitosti, nezaměnitelná atmosféra, vůně 

dřeva a zvláštně hřejivé teplo, jiným způsobem 

nedosažitelné. K tomu moderní výdobytky: 

přikládání jednou za mnoho hodin, popel, 

který se při stálém provozu vynáší jednou, 

nejvýše dvakrát za měsíc, ekologické spalování, 

čistota okolo. To jsou kanadská krbová kamna 

a krbové vložky na dřevo.

Překrásné a výjimečné, určené lidem 

s neokoralou duší, vnímavým ke kráse. 

Lidem, kteří vyžadují prvotřídní kvalitu 

a navíc ohleduplnost k životnímu prostředí. 

Těm, kdo touží vybavit svůj domov zdrojem 

tepla, který bude nejen perfektně sloužit, ale 

potěší vždy, když na něj pohlédnou.

Kanadská krbová kamna a krbové vložky 

Regency, Pacifi c Energy a Hampton mají to 

nejlepší doporučení, jaké se může kamnům 

dostat: několik desetiletí trvající zkoušky 

ohněm v prostředí, kde teploty klesají i pod 

minus 35 stupňů Celsia. A v Kanadě se 

staví domy ze dřeva… Díky vytříbenému 

designu a možnosti vybrat si detaily podle 

interiéru i vkusu souzní s každým interiérem 

v dokonalé harmonii.

Úplně jiné teplo

KANADSKÁ 
KRBOVÁ 
KAMNA.

Proč teplo nevyletí komínem
Protože v kanadských krbových kamnech 

a vložkách dřevo hoří sekundárním spalo-

váním. Běžný otevřený krb má účinnost asi 

dvacet procent a zbytek tepla vyletí komí-

nem, probíhá v něm primární spalování. 

Při sekundárním neboli dvoustupňovém 

spalování tyto plyny dál hoří a vydávají další 

energii. Tato technologie patří k nejekolo-

gičtějším vůbec a v Kanadě je mimořádně 

propracovaná. Kamna se sekundárním spa-

lováním lehce poznáte: nemají rošt. Vzduch 

se totiž nepřivádí pod rošt, ale shora, do 

sekundární komory.

V čem jsou jedinečná
• Jsou vysoce účinné, až 86 procent.

• Fungují na obnovitelné palivo.

• Spotřebují o 30–50 % dřeva méně než 

běžná kamna.

• Významně snižují náklady na vytápění. 

• Mají technologii prodlouženého hoření, 

přikládá se po 6 až 16 hodinách.

• Nemusíte štípat dříví: spalují polena 

až 70 cm dlouhá.

• Popel vynášíte jednou, dvakrát měsíčně; 

neustále prohořívá a vydává další teplo.

• Výkon 6 až 26 kW.

• Sklo dvířek není začouzené, funguje 

oplach horkým vzduchem.

• Možnost dálkového rozvodu po domě.

• Nadčasový design, snadná obsluha.

• Pocházejí od nejvýznamnějšího 

světového výrobce.

• Doživotní Life Time záruka.
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