
KRBOVÁ KAMNA



Cody
Nová krbová kamna Cody mají kompaktní provedení. Velké litinové dveře 
s obloukovým prosklením poskytují výjimečný pohled na praskající oheň.          
Můžete zvolit keramické nebo ocelové obložení, podstavec s velkou 
přihrádkou na dřevo nebo jen čistá krbová kamna.  

130 mm8 kW 185 kg
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Skutečný vrchol pro ty, co hledají úplně něco jiného: kulaté dveře, 
mohutné oválné tělo a velká elegantní rukojeť z ořechu vytvářejí 
kombinaci, kterou skutečně nenaleznete v každém obývacím pokoji. 
Stejně výjimečný jako design je systém Xtra akumulace tepla na dobu delší 
než 12 hodin.

Clou Xtra 
Clou compact
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Clou Xtra

Clou compact

150 mm8 kW 273 kg 130 mm5,5 kW 114 kg



Dexter 2.0 
Dexter S3

Dexter 2.0
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Dexter S3
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Znáte pohádky tisíce a jedné noci? S podobným počtem možných 
kombinací vás kamna DEXTER dokáží také okouzlit. Umožňují to chytré 
moduly ve formě podstavce, nástavby a otevřených skříněk. Prosklení si 
vyberte rohové s bočním sklem vpravo či vlevo nebo v případě verze S3 
dokonce ze všech tří stran. Všechny verze pak lze dovybavit technologií 
HMS na akumulaci tepla.

150 mm6 kW 145 kg

150 mm6 kW 165 kg



Fynn Xtra
Jemné křivky, oblé tvary, neuvěřitelná elegance. Kombinujte oblé plochy 
nad a pod ohništěm podle vaší chuti. Vyberte si z materiálů ocel, sklo 
nebo keramika. Patentovaný systém akumulace XTRA poskytuje více než 
12 hodin dlouhého mírného sálavého tepla.

150 mm6 kW 247 kg
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Heidi Back
Pečeme, ohříváme, topíme… a zároveň vypadají neuvěřitelně krásně. Jen 
HEIDI BACK to dokáže. V prostorné troubě můžete připravit koláče, pizzu či 
chléb. A díky velkorysým litinovým dveřím s velkým sklem se můžete těšit 
z neomezeného výhledu na čistý oheň a příjemného tepla. Třešničkou na 
dortu je nový systém regulace přívodu vzduchu Air Control jako příslušenství, 
které automaticky reguluje spalování a zajišťuje dokonalé spalování s čistým 
sklem.

130 mm7 kW 173 kg
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Ivy
Klasická, elegantní a nadčasová kamna. Ve čtvercovém základním tvaru 
s jemně zaoblenými rohy a prosklenými bočními okny je Ivy potěšením 
ze všech úhlů pohledu a nabízí krásný pohled na útulné plameny. Se 
všemi druhy přístaveb (vlevo a vpravo) lze Ivy nekonečně individualizovat 
a rozšířit na zakázkový nábytkový systém. Náznak luxusu je poskytován 
dřevěnými prvky v rukojeti a základně, které se také odrážejí v přídavných 
zásuvkových krabicích, čímž se jednotlivé části spojují do úžasného celku.

130 mm5 kW 125 kg
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Kylie Xtra
Se svou nadčasovou krásou jsou kamna KYLIE XTRA ideálním doplňkem každé 
místnosti každého stylu. Díky kónickém zkosení se kamna zužují směrem 
dozadu a tak se obzvlášť dobře hodí do rohů místností. Materiálová kombinace 
hraje kontrasty: klasicky robustní litinové dveře a měkké, jemně zpracované 
dřevěné prvky elegantně zaokrouhlují celkový obraz. A aby plameny vždy skvěle 
vypadaly, nemusíte dělat nic. Vyvinuli jsme automatické ovládání Air Control, 
které si můžete ke kamnům přiobjednat. A stejně výjimečný jako design je 
systém XTRA akumulace tepla na dobu delší než 12 hodin.

130 mm6 kW 270 kg



Lounge Xtra
Kamna s plochou obrazovkou. Ale pohled na kamna LOUNGE XTRA je 
krásnější než televize. Živý oheň v absolutním širokoúhlém formátu. Malá 
hloubka dává kamnům LOUNGE XTRA štíhlou a extrémně elegantní siluetu 
i přes jejich dominantní velikost. Kamna disponují jedinečným systémem 
akumulace tepla XTRA.

150 mm8 kW 338 kg
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Lux
Pokud máte rádi kulaté věci, pak kamna Lux jsou pro vás tou nejlepší volbou! 
Kruhová základna a obrovské ohýbané sklo ukazují plameny ze všech stran. Kamna 
Lux můžete rozšířit do samostatného nábytkového systému s přídavnými boxy, 
které lze stavět vlevo a vpravo. Praktické a příjemné pro bytové doplňky, přikrývky, 
časopisy a vše, co potřebujete, abyste se doma cítili dobře. Rukojeť a podstavec ze 
dřeva zdůrazňují příjemný a elegantní vzhled.

130 mm5 kW 133 kg
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3-6hodin

Znáte již absolutní světovou novinku na poli krbových kamen? Jmenuje 
se pan WU. Inovativní kamna, která spalují dřevěnou briketu jako svíčka 
shora dolů, praktické a čisté. Bez přikládání Mr.WU hoří až 6 hodin. 
Jednoduše vložte na píst dvě brikety a stiskněte start a zapalte horní 
briketu. Vše ostatní už Mr.WU zajistí sám a vy si jen užívejte pohled na živý 
oheň jak dlouho chcete. Extrémně štíhlý a úzký směrem dozadu, Mr.WU 
nejen vypadá velmi elegantně, ale také mu stačí malý prostor a hodí se 
dobře do koutů. Jemné přední obložení kamen můžete volit mezi ocelí, 
keramikou a černým sklem.

130 mm5 kW 140 kg



Slim 2.0
Vysoká a štíhlá kamna vybavená velkými rohovými dvířkami s ohýbaným 
sklem. Svým jednoduchým a čistým designem skvěle zapadnou i do rohu 
místnosti. Kamna lze dovybavit technologií akumulace tepla HMS.

130 mm5 kW 140 kg



Woody 
Woody Xtra
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Woody

Woody Xtra

Krbová kamna z řady WOODY vás okamžitě zaujmou svou dřevěnou 
základnou a elegantní dřevěnou rukojetí. Stejně neobvyklé jsou i oválné 
dveře v portrétním formátu a zkosená horní deska. Model WOODY XTRA 
navíc skrývá jedinečnou technologii akumulace tepla XTRA patentovanou 
firmou Austroflamm.

130 mm6 kW 135 kg

130 mm6 kW 258 kg
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Váš prodejce:

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1

A-4631 KRENGLBACH


