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WOODBOX TECHNOLOGIE
Krbová kamna firmy Nestor Martin nabízejí výhodu snadné obsluhy a vykazují vysokou energetickou výkonnost.
Patentovaný Woodbox systém předehřívá spalovací vzduch na teplotu vyšší než 200°C a předává ho pomalu a rovnoměrně
ohni, přičemž vznikají pozoruhodné efekty spalování (zplynování), od divoce planoucího ohně po pomalejší vícebarevné
plameny.
Krbová kamna Nestor Martin mohou na nízký stupeň topit bez přikládání až 10 hodin.

Woodbox technologie Vám pomůže jednoduše a pohodlně dosáhnout požadované příjemné teploty
v místnosti. Kromě toho Vám také nabízí vynikající technické i praktické výhody:
• vestavěný systém, který kombinuje primární a sekundární spalování
• přesná regulace spalování
• čisté sklo
• usnadněné roztápění pomocí urychlovače
• vzduchotěsný korpus z oceli vyložený litinovými tály

Pomocí urychlovače zatápění
můžete u krbových kamen
Nestor Martin během krátké
doby docílit plápolajících
plamenů.

Pokud je regulace vzduchu
nastavena na minimum, tančí
plameny nad poleny a je
viditelné pouze sekundární
spalování.

Kamna s technologií Woodbox
mohou při minimálním topném
výkonu spalovat až 10 hodin.

Vynikající atributy

Rošt
Abychom se vyhnuli hromadění
popela ve spalovací komoře,
jsou krbová kamna vybavena
roštem, který můžete obsluhovat
i za provozu. Proroštováním
padá popel přímo do popelníku
kamen, který můžete jednoduše
vyjmout a vyprázdnit.

Připojení externího vzduchu
U vybraných modelů Woodbox
- čelní nerezový panel, je možné
využít připojení vzduchu z
exteriéru (Ø 80 mm). Adaptér
umožňuje volbu mezi spodním
nebo zadním připojením.

Dvojitý korpus kamen
Jádrem kamen Nestor Martin je
robusní topeniště z oceli, které je
z důvodu odolnosti a efektivního
spalování vyloženo litinou. Každý
litý díl se při údržbě dá snadno
vyjmout.

Dvojité sklo
Dvojité sklo nabízí zvýšenou
bezpečnost, výšší odolnost vůči
usazovaní dehtu. Spalovací
komora zůstane díky dvojitému
sklu horká a tím je docíleno
dokonalejší spalování. Sklo je po
obou stranách a mezi tabulkami
utěsněno, čímž se silně snižuje i
nebezpečí úniku vzduchu.

Přesná regulace vzduchu
I přes pokrokovou technologii
Woodbox spalovacího systému
jsou kamna od Nestora snadné
na ovládání - tlačítkem je
možné precizně regulovat
přísun vzduchu do kamen a
tím i intenzitu ohně. Poměr
mezi primárním a sekundárním
spalováním lze manuálně volit.

Dlouhá doba hoření
Vzduchotěsné topeniště a přesná
regulace přísunu vzduchu se
postarají o to, že kamna Nestor
Martin mohou na nejnižší stupeň
hořet až deset hodin, aniž byste
museli přikládat. Kamna mohou
zcela bezpečně hořet celou noc.
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