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Jediný autorizovaný dovozce a servis Spartherm v České republice
Poslední dvě divoké karty na školení přímo ve výrobním závodě
Spartherm v Melle dne 9. 6. 2015!
Přihlašte se na snidal@brula.cz

Spartherm Arte X-FDh 3S

Jarní putování
po kamnářských
veletrzích
Ing. Jitka Pokorná
V posledních letech jako by se zdálo, že světu výstavnictví začíná pomalu docházet dech.
Byly slyšet kritické hlasy ze všech stran. Jedni
říkali, že za tento úpadek může krize, druzí, že
v době moderních technologií, tabletů a nových aplikací, již není pro výstavnictví v tradičním pojetí místo. Nedalo nám to, udělali
jsme si čas a postupně jsme navštívili tři evropské veletrhy, které jsou pro kamnáře v začátku roku důležité.
Zajeli jsme do rakouského Welsu, navštívili
jsme bruselský veletrh Batibow a naši cestu
zakončili ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se
jednou za dva roky koná výstava ISH.
První výše jmenovaný ryze kamnářský veletrh KOK se koná každoročně koncem ledna
a je hojně navštěvovaný českými návštěvníky hlavně pro svoji dobrou dostupnost z naší
země. Tento veletrh má spíše provinční atmosféru, najdete zde mnoho malých výrobců,
nicméně vystavují zde i větší firmy, které zde
každoročně představují novinky pro nadcházející sezónu.
Druhá cesta nás zavedla do Belgie, kde nás
přivítal veletrh Batibow se želvou ve svém
znaku. Batibow se může honosit přízviskem
nejdelší, neboť trvá dva týdny. Co se kamnařiny týče, tak se zde naplno projevuje veliká
odlišnost vkusu belgického zákazníka. Převlá-

dají zde plynové krby a otevřená ohniště s kamenným portálem. Ale pokud stavíte dům, či
jste restituentem malého zámečku, pak si zde
určitě přijdete na své.
Kdo ale opravdu má co do novinek v designu
a kultury bydlení co nabídnout, ten vystavuje na frankfurtském výstavišti v době konání
ISH. Pokud je Batibow nejdelším veletrhem,
pak ten německý je rozhodně největší a také
nejprestižnější. Pokud budete chtít vidět vše,
co tato výstava nabízí, pak jeden den bude
opravdu žalostně málo. Firmy světového věhlasu zde opravdu nešetřily fantazií, penězi
ani úsilím, předvést svoji značku v co nejlepším světle. Jejich expozice jsou architektonicky propracované do posledního detailu, velkorysé je i množství personálu, který se stará
o to, aby se návštěvníkům dostalo všech fundovaných informací. Tradiční firmy Vileroy&Boch a Grohe měly na svých stáncích 250 obsluhujících, a to i japonsky a čínsky mluvících.
Tak jako obě tyto firmy udávají směr, jak by
měla vaše koupelna pro tento rok vypadat,
tak firma Spartherm a její expozice nenechala nikoho na pochybách, že design ohně určují
právě oni.
Novinek pro tuto sezónu tato firma přinesla
opravdu mnoho. Podrobněji se o nich dočtete
právě v Kolem kamen PROFI vydání. O návštěv-

níky stánku Spartherm se staralo více než padesát proškolených odborníků, včetně samotného
majitele, pana Franka Rokossy. Bylo podáváno
výborné občerstvení a lahodná káva a na závěr
každého dne probíhalo losování o ceny. Spartherm tak dal jasně najevo, že do inovace, nového designu a hledání nových materiálů vždy
investoval nemalé úsilí i finance a bude tomu
tak i nadále. Ale byly tu k vidění i menší kamnářské firmy jako například CB-tec, DRU, Westbo
a Arcadia, které zde prezentovaly svoji běžnou
produkci, ale i mnoho inovativních nápadů.
Závěrem lze tedy konstatovat, že pokud to
s topením myslíte opravdu vážně, musíte
být za dva roky návštěvníkem německého
ISH. Jen jedna veliká výjimka na závěr. Firmu
Brunner na žádném veletrhu nenajdete. Ne
že by snad neměla tato firma co nabídnout,
právě naopak. Majitel této firmy nikdy nešel
s mainstreamem a jeho filozofie byla vždy odlišná. Za jeho výrobky si tedy budete muset
zajet do německého Eggenfeldenu. Nicméně
ani zde nebudete litovat cesty. Věhlas jeho
„katedrály“, jak jeho novou stavbu zlí jazykové přezdívají, se šíří světem. Vše, co je nové
a odlišné, má zprvu mnoho pochybovačů, ale
čas kvalitu prověří vždy nejlépe.
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Pozadu nezůstali

Nabízejte kamna

Spartherm Shop in Shop

ani u Swedish classic

Firma Spartherm představila na veletrhu ve Frankfurtu zajímavý koncept
s názvem „shop in shop“. Jedná se o nabídku prezentace krbových kamen
jako samostatného objektu v rámci kamnářského obchodu – tedy jakýsi obchod v obchodě. Krbová kamna jsou představována na originální nezaměnitelné Spartherm podestě, která zároveň přehledně prezentuje i jednotlivé
možnosti provedení krbových kamen. Samozřejmě každé prezentaci pomůže, když bude krbových kamen vystaveno více. Vaši zákazníci si poté jistě lépe uvědomí rozmanitost nabídky firmy Spartherm, která je v Německu
v dodávkách krbových kamen a krbových vložek největší na trhu.

K R B OVÁ KA M N A

A 100
VICTORI rze
malá ve

bez DPH

35.280,-

Budeme rádi, pokud budete mít zájem o tuto formu prezentace krbových kamen Spartherm a ozvete se nám na e-mail honza@brula.cz, abychom vám
mohli udělat nabídku. Určitě se nezdráhejte si o nabídku napsat, jedinou
podmínkou, kterou musíte splnit, je odpovídající prostor, který Spartherm
prezentaci ve své vzorkovně poskytnete.

NOBEL

základní

ní

provede

bez DPH

31.920,-

Spartherm představil na veletrzích řadu novinek v sortimentu krbových kamen
Až na výjimky to byla krbová kamna cenově akceptovatelná i pro širokou českou veřejnost.
Nebyly však představeny pouze nové modely, ale
i nové barvy nástřiků. Množství odstínů krbových
kamen tedy do budoucna mnohé překvapí a každý ze zákazníků si určitě najde „ten svůj“ odstín.
I modely, které jsou v nabídce již dlouho, procházejí různými úpravami. Nejzásadnější změnou

ve vzhledu některých krbových kamen je nahrazení klasické kličky na otevírání dveří vertikálním
madlem.
Abychom usnadnili co nejvíce vašim zákazníkům
rozhodnutí koupit si krbová kamna Spartherm,
rozhodli jsme se představené novinky nabízet
do doby vydání nových ceníků (předpokládáme
k 1.7.2015) za zaváděcí ceny.

Sino City | mastek

Název kamen

Zaváděcí cena

(snížená o 20% oproti běžné)

Moro
55.700,Notto
55.700,Redoro
57.400,Sino City
55.500,Stovo L
48.750,Ambiente a6
60.000,Ambiente a6 H2O
80.550,Všechny ceny bez DPH v základním provedení
Ceny dalších provedení na vyžádání
4

Moro | pískovec Caramello

Noto | pískovec Caramello

Redoro M | Nero

Stovo L Plus | Nero

V sortimentu Fire Factory SE

Designová změna

nově najdete i sporáky značky
Výrobky této firmy se dají zhruba rozdělit na:
1) hotová sporáková ohniště s plotnou
bez trouby
2) hotová sporáková ohniště s plotnou
a troubou pod ohništěm
3) hotová sporáková ohniště s plotnou
a troubou vedle ohniště
4) hotové různé typy teplovodních sporákových ohnišť s teplovodními výměníky
5) různé typy zabudovávacích sporákových
ohnišť s plotnou a s/bez trouby
6) individuální sporákové sestavy

Ceny uvedeny v CZK bez DPH
Úplné ceníky si můžete vyžádat na: sedlackova@kolem-kamen.cz

Ambiente

Krbová kamna řady Ambiente, která se řadí v sortimentu Spartherm k nejprodávanějším, prodělala
celkem zásadní změnu designu. Klička na otvírání,
dříve integrovaná do dvířek, byla u běžnějších RLA
kamen nahrazena praktičtějším madlem.
Protože bychom nechtěli, aby prodejnost těchto
bytelných kamen byla ohrožena zaváděcími rabaty
na novinky, rozhodli jsme se na všechny výrobky
této řady poskytnout rabat v některých případech i více než 20% (též do 1. 7. 2015). Myslíme
si, že poměr cena/výkon (myšleno nejenom výkon
nominální) je u těchto kamen ideální. Všechna krbová kamna této řady mají robustní konstrukci,
velké prosklení a celou řadu doplňkového vybavení, jakým je například automatická regulace hoření, nebo dodatečná akumulační hmota.

rama
90 Pano
in
lp
a
0
o
4
Ök
2.3 ,ÖKOALPIN 90 PANORAMA
cena 10
běžF5n/ánerez
provedení černá
.106,cena 92
í
c
ě
d
á
v
za

rama
BU Pano
0
6
in
lp
,Ökoa ěžná cena 86.520
b
8,na 77.86
e
c
í
c
ě
d
zavá

90

a
Panoram
d
r
e
h
z
t
a
0 Baus
.580,-

10

na 97

běžná ce

2,9c0í ce
ÖnKaO8A7L.8P2I N
ě
d
á
v
za

Ceny základních provedení v Kč bez DPH.
Ceny ostatních provedení na vyžádání na
snidal@brula.cz.
Ceny verzí RLU na vyžádání.
Ambiente a1

47.950,- Ambiente a4 H2O

85.600,-

Ambiente a2

47.950,- Ambiente a5

44.350,-

Ambiente a3

56.000,- Ambiente a7

50.400,-

Ambiente a4

66.800,- Ambiente a8

56.000,-

Ambiente a3 RLA Perle

DURCHHEIZMÖGLICHKEIT

Termíny celozávodních dovolených

Nezapomeňte se včas předzásobit, blíží se léto a s ním i celozávodní dovolená u nás i našich zahraničních partnerů:

K+K POKER, Brula, Fire Factory, Fire Energy
Brunner
Spartherm
Sommerhuber

3. – 9. 8. 2015
3. – 16. 8. 2015
27. 7. – 9. 8. 2015
27. 7. – 9. 8. 2015
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K R B OVÁ KA M N A

Hotová ohniště mají různá provedení dvířek, která mohou být prosklená (Panorama), jednoduchá,
nebo se vzorem a různá provedení bočních dílů.
Boky mohou být například černé, nebo nerezové.
Takzvané zabudovávací sporáky jsou určeny k individuální obestavbě. Sporák je dodávaný s hotovým (a certifikovaným) ohništěm s troubou, nebo
bez ní. Tento sporák je už, bez závislosti na obestavbě, možné připojit ke komínu, jako běžná krbová kamna. Obestavbu je možné udělat na míru zákazníkovi. Je možné si vymyslet prakticky cokoliv,
protože obestavba nemá vliv na funkčnost topidla.
U teplovodních sporáků s označením „plus“ se
setkáme s v našem oboru nevídaným způsobem
řešení „letního a zimního“ ohniště. V ohništi je
totiž pohyblivý rošt, který v případě, kdy chceme
topit, pouze kvůli vaření, vysuneme do horní polohy
a v případě, kdy chceme co nejvíce výkonu do teplovodního výměníku, spustíme do spodní polohy.

i u Spartherm

KRBOVÉ VLOŽKY

Nová krbová vložka

Krbové vložky Premium,
máme se na co těšit!

Pokrok nezastavíš. Jaká to zrádná věta! U Sparthermu vyvinuli zcela novou řadu krbových vložek
tak, aby se pohled do nich co nejvíce podobal pohledu do úplně starého otevřeného ohniště...
Možná by se tedy mohlo zdát, že jde lidstvo spíš
dozadu, než dopředu, ale tak to samozřejmě není.
Technologie spalování je na nejvyšší úrovni a design dokonalý. Ve Frankfurtu na veletrhu byly však
představeny pouze prototypy, takže si na všechny
oficiální údaje (i na ceny) budeme muset ještě počkat. Jisté ale je, že se v prvním kroku budou vyrábět celkem čtyři typy krbových vložek – s rovným
prosklením, rohovým levým a rohovým pravým
prosklením a nakonec i třístranně prosklená krbová vložka.

Krátce po vydařeném vstupu krbových vložek na český trh, přichází
Arcadia s rozšířením sortimentu.
Do řady Vita Angolo byl zařazen
další rohový model, tentokrát s půdorysným rozměrem dvířek 48 a 68
centimetrů. Řada Vita Angolo tedy
už zahrnuje, stejně jako řada Vita
Frontale, celkem 3 různé velikosti
skel. Pro aktuální ceny a vaše nákupní podmínky se obracejte na Radka
Ošlejška na czarcadia@gmail.com.
Všechny krbové vložky jsou bezroštové a obložení stěn ohniště mají
z tvrzeného vermikulitu o objemové
hmotnosti 750 kg/m3. Díky těmto
aspektům mají krbové vložky velice
kvalitní spalování. Krbové vložky je
možné doplnit o příslušenství zvyšující jejich akumulační schopnosti
nebo o teplovodní výměník.
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Příslušenství
Typ krbové vložky
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Vynášecí rám

Teplovzdušný plášť

HELIX

THERMOX

AQUABOX

Eboris

Vita Angolo 68/48 SX
Vita Angolo 68/48 SL

NELZE
NELZE

6.972,6.972,-

31.864,31.864,-

14.728,14.728,-

42.224,42.224,-

NELZE
NELZE

Vita Angolo 48/68 DX
Vita Angolo 48/68 SL

NELZE
NELZE

6.972,6.972,-

31.864,31.864,-

14.728,14.728,-

42.224,42.224,-

NELZE
NELZE

Novinky a inovace u DRU

Brunner žaluzie

zamezují úniku energie do prostoru. Ideální pro
vyzdívaná ohniště a teplovodní krbové vložky.

KRBOVÉ VLOŽKY
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Videoprojekce k produktům si můžete
prohlédnout na:
https://www.youtube.com/user/druduiven/videos

Ready for:
38/86
45/101
53/121
53/166
62/76
Eck 38/86/36
Eck 57/67/44
Eck 45/101/40

ŘÍZENÍ HONEYWELL
Modely plynových krbových vložek řady DRU postupně přecházejí na nové řízení od výrobce Honeywell. Tato změna povede k větší spolehlivosti
celého řízení a zároveň umožňuje využívat režim
ECO WAVE. Režim ECO WAVE lze na zařízeních nastavit dálkovým ovladačem nebo pomocí aplikace
přes tablet či chytrý telefon a umožňuje zařízení
provozovat se sníženou spotřebou plynu při zachování pěkného pohledu na oheň. Nutností je
přípojka na 230V.

NOVÁ ŘADA MAESTRO
Nové plynové krbové vložky Maestro dopřávají
uživateli úplně nový, reálný pohled na oheň. Plameny jsou jako skutečné, a to včetně vyskládaných polen. Všechny modely umožňují režim ECO
WAVE a ovládání pomocí aplikace.

Maestro 75 Eco Wave

SYSTÉM SNADNÉHO OTEVÍRÁNÍ
– EASY RELEASE

Maestro 80-3 Eco Wave

Plynové krbové vložku DRU s čelním prosklení
jsou postupně všechny přepracovávány na systém snadného otevření EASY RELEASE. Ten zajistí
jednoduché odklopení skla pro snadné čištění.
Doposud bylo nutné sklo odšroubovat, což nyní
odpadá.

Nová Arte rohová

Nabízíme pro všechny velké formáty skel u krbových vložek, u vyzdívaných ohnišť a teplovodních krbových vložek.

Zájemci o nákup vložky

k vystavení na prodejně
informujte se na
snidal@brula.cz
Máme pro vás speciální nabídku

k dispozici od června 2015
černé provedení

78.120,-

nerez provedení

86.800,7

KAMNOVÉ VLOŽKY

Nova
Renova

Uběhlo už třicet let od té doby, kdy byla firmou Brunner uvedena na trh první bezroštová kamnová vložka. Tento litinový průkopník měl označení HBO. Toto označení si dnes většinou spojujeme s televizním kanálem „home box oﬃce“, ale věřte, že ne vždy tomu tak bylo. Kamnových
vložek HBO se prodaly tisíce kusů, i když byly postupně do sortimentu doplňovány i kamnové
vložky s označením HTE a HF. Žádný z těchto výrobků už v nabídce firmy Brunner nenajdete.
Dnes vám však chceme představit nástupce výše uvedených modelových řad.

seznamte se!

WF 33
•
•
•
•

celolitinová bezroštová kamnová vložka
tradiční vzhled
hloubka ohniště 37 cm
možnost instalace příruby na přívod externího
vzduchu
• díky absenci ISO výstelky (jako u HKD) vyšší podíl
teplovzdušného výkonu
• možnosti odvodu spalin dozadu/nahoru/do stran
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Renova B

Na rozdíl od firmy Brunner, která vyrábí kamnové vložky z litiny, vyrábí firma Spartherm
kamnové vložky z oceli. Jejich vzhled je o poznání modernější a je možné je dovybavit různými čelními deskami. Kromě toho je možné
u kamnové vložky Renova i Nova volit mezi
výškou dvířek 51 a 57 centimetrů.
Spartherm
Renova
rozměr skla (mm)
přibližný výkon
možnost „tunel verze“
materiál korpusu
délka polen
možnost zadního
přikládání
cca. délka tahového systému
cena
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Spartherm Nova

510x380

510x440

570x380

570x440

8,8 kW

10,1 kW

ne

ne

ocel

ocel

33 cm

50 cm

ano

ano

3,5 m

3,5 m

51.772,-

67.508,-

54.740,-

70.504,-

WF 50
•
•
•
•

celolitinová bezroštová kamnová vložka
tradiční vzhled
hloubka ohniště 55 cm
možnost instalace příruby na přívod externího
vzduchu
• díky absenci ISO výstelky (jako u HKD) vyšší podíl
teplovzdušného výkonu
• možnosti odvodu spalin dozadu/nahoru/do stran
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Teplovodní krbové vložky Spartherm jsou
dlouhodobě osvědčenými a spolehlivými topeništi, která bez problémů fungují také jako
hlavní zdroj vytápění pro rodinné domy. Jsou
vyráběna ze silnostěnné kotlářské oceli a vynikají precizním zpracováním.
Protože se technici ve firmě Spartherm neustále věnují vývoji a vylepšování svých produktů, jsou i tato topeniště postupně modifikována a vylepšována. Novinkou v tomto
ohledu je převratné řešení komínové klapky,
která se při otevření dvířek otevře a spaliny
proudí přímou cestou do komína. Tím je zajištěno jednak to, že krbová vložka nezakouří
do místnosti a zároveň je tím částečně omezeno i dehtování výměníku ochlazením spalin
jdoucích přes výměník. Toto řešení se týká
častí teplovodní produkce firmy Spartherm.
Ostatní teplovodní výrobky mají ve středu výměníku bimetalovou klapku, jejíž funkce je podobná, ale neotvírá se pomocí táhel, nýbrž dle
teploty spalin. Důvodem těchto dvou různých
řešení jsou konstrukční možnosti jednotlivých
topenišť. Přehled topenišť s uvedeným typem
klapky naleznete níže.
Topeniště s novou komínovou klapkou:
Varia 1V(h) H2O
Varia 1V(h) H2O S

TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

Inovace Spartherm H2O

BRUNNER představuje nové teplovodní výměníky s integrovanou čistící mechanikou, které lze
postavit vedle vyzdívaného ohniště (GOK S) nebo
je nasadit přímo na něj (GOK A). Flexibilní možnosti napojení a odvodu spalin. Kombinace s vedle stojícími tahy (např. MSS).

Absolutní novinkou jsou čtyři nová topeniště
Varia. Varia 1VX(h) – se zadním přkládáním
a Varia FD(h) – průhledové provedení (viz. obrázky).

Varia 1V(h) H2O XS
Varia 1V(h) H2O XL
Varia 1V(h) H2O XXL
Varia 1VX(h) H2O - NOVINKA
Varia FD(h) H2O - NOVINKA
Varia Ah H2O
Varia A-FDh H2O
Varia 2L/2R 55h H2O
Topeniště s bimetalovou klapkou:
Mini Z1(h) H2O
Varia 2L/2R H2O
Nova E H2O
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K E R A M I K A a S TA V E B N Í M AT E R I Á LY

Rozšíření série Materiály na obestavby
Vodolenka
Na základě četných poptávek, které nám přišly
po zveřejnění našeho katalogu keramiky „Originální ruční práce českých kamnářů“, jsme zařadili do sortimentu následující kachle s běžnými
rozměry.

-

,
0
0
0
-1.

Výrobců více či méně kvalitních materiálů
na obestavby krbových a kamnových vložek či
stavěných ohnišť je celá řada a stále přibývají.
Doba, kdy byl na trhu pouze „náš“ Brulapor je
sice dávno pryč, ale jedna věc se přece jenom

nezměnila. Brulapor je nejprověřenější výrobek s nejdelší tradicí. Dříve platná cena Brulaporu, která byla „ušita“ na německý trh, je
už také minulostí a navíc přicházíme s dalším
cenovým zvýhodněním – při osobním odběru
každé palety Brulaporu v Brně vám slevíme
1000 Kč/paleta. Tuto akci jsme pro velký zájem prodloužili až do 30.6. 2015.
Naše nabídka obestavbových materiálů je
však mnohem širší. Akumulační desky o objemové hmotnosti 1.350 a 2.150 kg/m3 si
můžete v paletových množstvích objednávat
se stejným cenovým zvýhodněním (běžné
ceny případně najdete na našem rozcestníku
www.kolem-kamen.cz).
Pokud objednáte krbovou, nebo kamnovou
vložku zároveň s obestavbovým akumulačním
materiálem připravíme vám individuální cenovou nabídku.

S lidmi od Brunnera nás nepojí jen dobré obchodní
vztahy, ale také zdravá sportovní vášeň. Letos přijali naši výzvu a jejich štafeta se 3. května utkala
s tou naší na pražském maratonu. Byl to vyrovnaný
souboj, ve kterém bavoři nakonec přeci jen podlehli, o necelých deset minut. Štafeta Fire Factory
SE si připsala skvělý čas 3:36:57, štafeta Brunner
3:45:33. Tak zase za rok! Možná se najde i další
kamnářská parta, která se rozhodne nám to nandat.

nový kachel 22 x 33 (1,5 jednotky)

Malty + síťovina

rohový kachel 22 x 33 x 11 (2,55 jednotky)

Naše kachle jsou čerstvě
certifikované, protokol dodáme na vyžádání.
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Brunner

Spezial 1100

20 kg

1.554,- Kč

Universal 600

20 kg

1.198,40 Kč

k Brunnerovi patří

Glattspachtel

20 kg

1.120,- Kč

FM 1300

10 kg

840,- Kč

síťovina

50 m

Celá řada z vás kamnářů obestavuje krbové
a kamnové vložky Brunner. Nyní jsou od této
bavorské firmy v nabídce i „značkové“ obestavbové desky. Víme, že používáte to, na co
jste zvyklí, ale věříme, že najdete důvod dát
zákazníkovi vybrat, jaký typ obestavby zvolí.
Cena Brunner obestavbových desek je sice
o něco vyšší než je průměr (to u Brunnera asi
nepřekvapí), ale materiály jsou spolehlivě odzkoušeny celou řadou nejen bavorských kamnářů.

2

3.360,- Kč

Obestavbové desky
Deska přímá

25x50 cm

422,80 Kč

Deska přímá

25x100 cm

800,80 Kč

Deska přímá

50x100 cm

1.601,60 Kč

Deska přímá

50x75 cm

1.206,80 Kč

Deska rohová

25x25x12,5 cm

784,- Kč

Deska rohová

50x25x12,5 cm

1.288,- Kč

Ukládací profil

50x14,2x7,3 cm

462,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny pro kusový odběr. Sleva
pro odběr paletových množství je 5-10%.

DOPŘEJTE SI LUXUS ZA DOSTUPNOU CENU. ALE JEN DO 30. 6. 2015!
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Vše, co vás v časopise zaujalo,

www.kolem-kamen.cz

objednávejte u našich partnerů!

PARTNER
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1. K-Plus
Údolní 384, 788 33 Hanušovice
jauernig@seznam.cz
2. Krbystyle, s.r.o.
Klicperova 10, 150 00 Praha – Smíchov
kosar@krby-style.cz • www.krby-style.cz
3. Jaroslav Turyna
Petra Bezruče 548, 289 11 Pečky
info@krby-turyna.cz • www.krby-turyna.cz
4. Roman Hanuš
Prokišova 355/3, 370 01 České Budějovice
kamna.hanus@tiscali.cz • www.kamnahanus.cz

8. Martin Pecina
Koželužská 108, 537 01 Chrudim
martin.pecina@seznam.cz

13. Richard Kučera
Pod Sanatorkou 2508/1, 678 01 Blansko
info@krbykucera.cz • www.krbykucera.cz

9. Kamnářství Pithard & Volech
Metyšova 922, 514 01 Jilemnice
piavo@c-box.cz • www.kamnapiavo.cz

14. Krby Pelant
J. A. Komenského 513/18, 434 01 Most
info@krbypelant.cz • www.krbypelant.cz

18. Lubomír Smejkal
Veselý Žďár, 580 01 Havlíčkův Brod
krby.smejkal@seznam.cz
www.krby-kamna-smejkal.cz
19. Temr s.r.o.
Husova 353, 250 01 Brandýs nad Labem
+420 326 903 671 • info@temr.cz • www.temr.cz

10. Bohdan Hrabec
Pod Senovou 46a, 787 01 Šumperk
bohdan.hrabec@seznam.cz
www.kamnarstvi-hrabec.cz

15. Petr Sedlák
Jáchymovská 1009, 263 01 Dobříš
petr@kamnarstvi-sedlak.cz
www.kamnarstvi-sedlak.cz

6. Ladislav Koutecký
Merklínská 14, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
info@3xk.cz • www.3xk.cz

11. Vladimír Hejna
Chyšky 79, 398 53 Chyšky
krby.hejna@seznam.cz • www.krbyhejna.cz

16. Kamnářství-David Antonín
Hornická 1, 748 01 Hlučín
krbyhlucin@email.cz • www.krby-hlucin.cz

21. TECHNOKLIMA UH s.r.o.
Hradišťská 95, 686 03 Staré Město
krby@technoklima.cz • www.technoklima.cz

7. Vladimír Laube - stavební práce
Mezi vodami 1560/33, 143 50 Praha 4 – Modřany
info@laubekrby.cz • www.laubekrby.cz

12. Sgrafito spol.s.r.o.
Dobrovodská 368, 370 06 České Budějovice 6
krby@sgrafito.cz • www.sgrafito.cz

17. Jiří Jurčák
Na Gruntech 14, 763 11 Zlín – Lužkovice
+420 777 733 337 • jiri.jurcak@krby-kamna.com

22. METAX KRBY s.r.o.
Náměstí 28. října 18, 602 00 Brno
krby@krby-metax.cz • www.krby-metax.cz

5. Tomáš Jíra
Hrusice 197, 251 69 Hrusice
tomasjira@centrum.cz • www.tomasjira.cz

20. David Jakubka
Teplice nad Bečvou 112, 753 01 Hranice
kamnakrby@seznam.cz • www.kamnajakubka.cz

