
 

K A M N A  &  K R B Y

KÁMEN



HESTIA
Naše firma se specializuje na zpracování a výrobu kompletních sestav                            
i jednotlivých prvků z přírodního kamene. Svými vlastnostmi, jako je vysoká 
objemová hmotnost a vynikající tepelná vodivost, je přírodní kámen ideálním 
materiálem pro stavbu krbů a kamen.

Velké formáty mramorů a žul dovolují realizovat návrhy plášťů s minimem 
dílů. Vedle povrchů s vysokým leskem je možné volit materiály s povrchem 
„antik“, který umocňuje kresbu kamene i svým speciálně vytvořeným 
povrchem. Výběr z velkého množství barev a struktur usnadňuje realizovat 
krby a kamna všech stylů. Moderní nebo rustikální, vždy originál,             
který vytváří jedinečný luxusní prvek interiéru.

V návrzích používáme další osvědčené materiály jako je pálená cihla, kov 
nebo dřevěné doplňky. Nechte se inspirovat a objevte krásu přírodních 
materiálů.



Jemnozrnná žula s vysokou pevností a objemovou hmotností bez kresby. 
Často využívaná v moderních interiérech   s nároky na odolnost proti otěru. 
Vhodný materiál i pro kuchyňské nebo pracovní plochy s vysokým zatížením. 
Kromě vysokého lesku se Nero nabízí s páleným povrchem nebo v atraktivní 
matné variantě povrchu Nero-skin.

Realizace: Vzdušná moderní stavba teplovzdušného krbu s „levitujícím“ 
žulovým obložením masivního parapetu    a sloupků. Nero-skin s matným 
povrchem na exponovaných místech krbu je z hlediska provozu a údržby 
bezproblémovým materiálem.

NERO



Světle žlutá barva mramoru Oro s jemnou kresbou.
Nabízí se se sametově lesklým povrchem nebo s atraktivním povrchem 

„antik“.

Realizace: Dominantní parapet, sloupky a soklík z mramoru Oro-antik, 
oživuje stavbu omítaného akumulačního krbu. Dlažba ze stejného materiálu 
propojuje stavbu krbu s interiérem.

ORO



Existuje mnoho typů Travertinu od tmavě hnědých odstínů po bílobéžové 
jemné probarvení. Kouzlo je v jeho struktuře - množství štychů a dutin 
vytváří nenapodobitelný vzhled.

Realizace: Travertin Clasico na povrchu akumulačního krbu oživuje 
interiér a částečně prodlužuje dobu vyzařování tepla. Stejný materiál 
na svislých plochách kuchyňského baru spojuje obývací část prostoru            
s kuchyňskou a nezmenšuje opticky prostor.

TRAVERTIN



Krémově béžový mramor s výraznou přírodní kresbou. Lesklý povrch dodává mramoru 
punc luxusu.

Realizace: Celomramorové ostění stylizuje architekturu sálavého krbu do interiéru 
podle přání zákazníka. Jednotlivé kamenné díly jsou navrženy s ohledem na technologii 
akumulační stavby a zadání celkového vzhledu a velikosti. 

DAINO



Častým požadavkem je také návrh obložení podle dodané předlohy nebo inspirace. 
Řešíme projekty, které musí odpovídat představám architekta tak, aby finální 
realizace byla plně funkční, bezpečná pro provoz i snadnou údržbu. 

Realizace: Strohý ale přitom dominantní tvar stavby krbu s kamenným masivním 
obkladem. Pro barevný kontrast s materiálem stěn byla na plášť krbu zvolena 
štípaná rula. Systém sériově vyráběných obkladových pásků vlepených do 
cementového lože Rustic Silver. Parapet osazen žulou Nero-skin, římsa z masivního 
dubu s patinovým povrchem. Pro mírný teplovzdušný výkon je instalována masivní 
akumulační hmota přímo na povrch vložky.                     

RUSTIC



PÍSKOVEC
Štípaný hořický pískovec s řádkovou nebo haklíkovou vazbou nabízíme jako 
obkladový materiál pro individuální osazování v interiéru i exteriéru - například 
pro zahradní krby a grily. Standardně realizujeme komplety pláště krbu s předem 
připravenými díly pro rychlou a bezproblémovou montáž.

Realizace: Hořický prýskaný pískovec jako dominantní materiál krbu v roubené 
dřevostavbě. Kamenné obložení na plášti krbu prodlužuje dobu akumulace 
v místě instalace. Sálavý způsob vytápění je kombinován s vytápěním 
teplovzdušným.



Při výrobě obložení z přírodního pískovce používáme tradiční ruční technologie 
opracování, díky kterému můžeme nabídnout několik povrchových úprav.

Realizace: Akumulační krb s pískovcovým ostěním. Povrchová úprava pískovce „patina“ 
v kombinaci s ostře pálenou cihlou. Exponované vodorovné plochy osazeny mramorem 
Crema Luna podobné barvy.

PÍSKOVEC



Ostře pálená cihla je často používaným doplňkovým materiálem. Velké množství 
odstínů dovoluje dokonale sladit stavbu krbu nebo kamen s barvami v interiéru.      
Podle individuálního projektu krbu vyrábíme jednotlivé díly, včetně předspárování      
jako stavebnicový systém.

Realizace: Cihlový akumulační krb s omítanými sálavými stěnami. Pro rychlý nástup 
tepla je částečně využíván teplovzdušný princip vytápění. Za krbovou vložkou je 
naistalován krátký keramický tah. Dřevěné prvky jsou z masivního dubu s patinovým 
povrchem.                      

CIHLY



DOKUMENTACE
Výkresová dokumentace umožňuje jednodušší orientaci a realizaci stavby krok po kroku. 
Součástí obestavby jsou i výrobní výkresy, které usnadňují montáž přímo na stavbě.

REALIZACE

Naším primárním zájmem při výrobě kamenného obložení je spokojený zákazník. 
Každé zakázce věnujeme nadstandardní pěči. Součástí podpory při navrhování                         
je projektová činnost.

FUNKČNOST
Obestavby navrhujeme na míru s ohledem na použitý materiál a funkci. Nabízíme návrh 
celého systému, včetně kamnářského výpočtu.

VIZUALIZACE
Necháváme své zákazníky nahlédnout na jejich budoucí realizaci. Je to nejjednodušší 
způsob, jak vyjít vstříc představě zákazníka, a přitom neomezit funkčnost stavby.
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