
 

K A M N A  &  K R B Y

KACHLE 



Leda Brinnel H3 

Klasická venkovská kachlová kamna. Požadavkem bylo, aby stavba 
kamen svým designem a použitými materiály respektovala čistý 
venkovský styl. Dominantními materiály je smrkové dřevo a bíle 
omítané stěny. Kachle v lahvově zelené glazuře ladí s interiérem a 
oživuje omítané plochy.

Technika:

* Ohniště Leda Brinnel H3 a systémový keramický tah.
* Kamna vytápí sálavě místnost v patře principem hypokaust.



Technika:

* Ohniště Leda Brinell H3 s instalací keramického spalinového tahu. 
* Setrvačnost sálavého tepla více než 12 hodin na jednu dávku paliva. 
* Kachloví MK Profi, série Žlábek, matná efektní glazura Reif zdůrazňuje  
  reliéf kachle.

Leda - Brinell H3

Středobod a srdce celého interiéru. Kachlová kamna s kamnovou vložkou 
a individuálně stavěným akumulačním keramickým tahem se obtáčí kolem 
komína a dodávají po natopení mírné dlouhodobé sálavé teplo do všech 
koutů obytné místnosti více jak 12 hodin.



Technika:

* Ohniště Leda Brinell H5 s individuálně navrženým keramickým spalinovým tahem.
   Setrvačnost sálavého tepla více než 12 hodin na jednu dávku paliva.
* Velkoplošné kachle Sommerhuber, drážkované, glazura Slonová kost.
* O čisté spalování a včasné uzavření přívodu vzduchu po dohoření se stará  
   automatická regulace.

Leda - Brinell H5 

Velkoplošná keramika oživuje jednoduchý tvar moderních kamen. Světlé odstíny pláště 
kamen jsou v žádaném kontrastu s tmavou podlahou a v souladu s barvami srubové 
stavby domu. Těleso kamen je umístěno uprostřed hlavní obytné zóny domu, vytápí 
tak celý prostor sálavě.



Raht - Bio 3 

Kachlová těžká akumulační kamna s individuálně 
stavěným ohništěm a keramickým tahovým systémem 
doplněným akumulační stěnou z magnezitových cihel. 
Kamna tvoří přirozený předěl mezi obývacím pokojem 
a kuchyní s jídelnou, kde na lavici s vytápěnou opěrkou 
chce hned každý sedět.

Technika:

* Ohniště ručně zděné ze šamotových tvarovek RATH
   BIO 3 s instalací keramického spalinového tahu.
* Setrvačnost sálavého tepla více než 16 hodin na
   jednu dávku paliva.
* Kachloví MK Profi, série Rámeček a Hladké, vínově
   červená glazura, dvířka JOKR.
* O čisté spalování a včasné uzavření přívodu vzduchu 
   po dohoření se stará automatická regulace.



Rath - Bio 3 

Nepřehlédnutelná stavba individuálně stavěných kachlových kamen v prostoru 
velké místnosti. Kachloví šumavské kachlárny MK PROFI ve staromodré glazuře je 
kombinací vzorů „hladkých“ a „hrnců“. Omítané plochy kamna odlehčují a propojují 
jejich jednotlivé části. Nika pro nezbytnou zásobu dřeva ukrývá zařízení automatické 
regulace hoření. Kachlová topná stěna v zadní části kamen je využívána i jako 
vyhřívané opěradlo dřevěné lavice.

Technika:

* Ohniště ručně zděné ze šamotových tvarovek RATH BIO 3 s instalací keramického 
   spalinového tahu. Setrvačnost sálavého tepla více než 12 hodin po natopení.
* Kachloví MK Profi, série Hrnce a Hladké, staromodrá glazura, dvířka litinová WGS.
* O čisté spalování a včasné uzavření přívodu vzduchu po dohoření se stará 
   automatická regulace.








