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Výroba kachlů v keramické dílně v Raděticích u Bechyně.
Tradice výroby kachlů na kachlová kamna v Bechyni sahá až do daleké minulosti. Místní keramická škola, byla totiž před více než sto třiceti lety založena jako škola kamnářská. Prošlo jí
mnoho věhlasných řemeslníků, v čele s Františkem Lennerem. Jeho kamna, nazývaná familiérně „Lenerky“, zdobené speci ickým dekorem, se stavěly nejen v měšťanských domech v okolí
Bechyně, ale po celé střední Evropě. Tradici keramické výroby v Bechyni drží dnes především
továrna na výrobu sanitární keramiky JIKA. Ve městě však vznikla i celá řada keramických
dílen, které těží s přítomnosti kvali ikovaného personálu.
Naše dílna se soustředila na výrobu kachlů. Máme vlastní modelárnu, takže jsme schopni
přímo u nás v provozovně vyrábět modely kachlů. Dokážeme i vyrobit nové kachle podle těch,
které si přinesou naši zákazníci, protože se s nimi nedokáží rozloučit a chtějí, aby jejich kamna
i po přestavbě vypadala stejně jako před ní. Kachle vyrábíme většinou technologií lití keramické suspenze do sádrové formy. Výjimečně se některé tvarovky ručně formují, nebo vymačkávají do forem. Glazuru nanášíme glazovací pistolí. Pro snadnou orientaci v našem sortimentu
jsme vytvořili přehledný katalog, který je možné si stáhnout na www.kolem-kamen.cz, nebo
na www.kamnarstvi-bechyne.cz, nebo vyžádat v tištěné formě u naší kolegyně Petry Sedláčkové.
Petra pracuje v naší irmě od roku 2013 a má na starosti příjem objednávek od čekých i zahraničních kamnářských irem. Vystudovala Handelsakademie ve Waidhofen an der Thaya a poté
pracovala pro rakouského architekta Friedreicha. Případné nejasnosti v objednávkách konzultuje s kamnáři a poté zadává kachle do výroby.
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Hladké kachle, tradiční vzory i ozdobné kachle
Naše výroba čítá 32 různých druhů kachlů. Nejčastěji jsou vyráběny kachle v základních
formátech 22x22, 22x25 a 22x28 cm. Vyrábí se i různé druhy ozdobných pásků a ozdobných rohů, které mají univerzální použití. U většiny kachlů se vyrábí též radiální kachle,
pozitivní i negativní a to v různých poloměrech. Samozřejmostí je výroba odpovídajících
soklových a záklopných říms. Stejně jako kachle, tak i římsy, je možné objednat v prostých, jednoduchých, oblých nebo ostrých pro ilech, nebo s různými druhy zdobení.
Počet vyráběných glazur jsme snížili z původních 120 na současných 80. Najdou se mezi
nimi jak glazury tradiční, transparentní a trhlinkující, jako je například lahvová zelená,
nebo lahvová hnědá, tak glazury krycí, působící modernějším dojmem. Díky přimíchávání barvítek do základních glazur, jsme schopni připravit i glazuru dle přání zákazníka,
nebo se odstínu alespoň maximálně přiblížit. Opravdovou specialitou je výroby trhlinkující glazury s dobarvovaným odstínem trhlin.

Individuální motivy a dekorování keramiky
Máte svůj oblíbený motiv? Nebo své vlastní logo? Nebo si přejete na svých kachlových kamnech letopočet, kdy byly postaveny? Pro naše modeláře není problém vám takové přání splnit...
Kromě motivů, na které je potřeba modelářská zručnost jsme
schopni dodat i kachle zdobené dekorováním. Příkladem toho
může být tradiční modrý kachel s bílou fazetou, který se nacházel v nespočtu jihočeských stavení.

Velkoplošná keramika

Kamna a krby

v moderním hávu

Showroom v Soběslavi
Nejen jako vlastní kanceláře, ale i jako prostor pro kamnáře a jejich zákazníky, jsme koncipovali náš showroom
v Soběslavi. Ve výstavních prostorách máme celkem 12 komínových průduchů, do kterých jsou napojena funkční topidla. Tento prostor poskytujeme kamnářům, našim zákazníkům, aby zde ukázali svým klientům možnosti realizací krbů
a kamen. Prezentujeme zde teplovzdušná, sálavá i teplovodní
topidla, aby si klienti opravdu udělali představu o komplexnosti kamnářského řemesla.

Každý výrobce kachlů, které jsou určeny na stavbu kachlových kamen a krbů, má povinnost podle
§7 nařízení vlády č. 163/2002Sb. nechat každé dva
roky své výrobky otestovat v Technickém zkušebním
ústavu. Zkoumají se různé parametry jako například
nasákavost, odolnost proti změnám teploty, otevřená
pórovitost, pevnost v ohybu a tak dále. Druhý výše
zmíněný parametr, tedy odolnost proti změnám teploty
znamená, že zkušební vzorky musí vydržet bez závad
deset zkušebních cyklů. Vzorek je po dobu 30 minut
vystaven teplotě 300°C, a poté ochlazen na teplotu
35°C. Všechny tyto zkoušky jsou u kachlů prováděny s cílem otestovat, zda je tento výrobek schopen
obstát každodenní provoz ve funkčním topidle. Jsme si
vědomi, že tato certi ikace je opravdu velmi důležitá,
a proto opakovaně naše výrobky do zkušebny zasíláme.
Vždy jsme Protokol o ověření shody typu výrobků bez
problému získali.

Velkoplošná keramika
S výrobou velkoplošné keramiky pro krby a kamna jsme začali jako první v České republice. Počáteční sortiment jsme během let výrazně rozšířili.
I sortiment velkoplošné keramiky je součástí
katalogu, který je možné si stáhnout na již dříve
uvedených webových stránkách.
U velkoplošné keramiky, stejně jako u kachlů malého formátu jsme schopni vyrobit atypické tvary
a motivy. Pakliže si nevyberete z naší standardní
nabídky, jsme schopni vyrobit zcela originální
kachel podle vašeho návrhu. Ve výrobě velkoplošné keramiky jsme omezeni pouze velikostí
našich vypalovacích pecí. Maximální rozměr
kachle je u nás 90 centimetrů.
Naše velkoplošné kachle upravíme na vámi požadovaný rozměr bez jakéhokoli příplatku. Bez
příplatku je u nás také glazování vámi zadaných
hran. Na rozdíl od kachlů běžných formátů, nepočítáme na velkoplošných kachlích příplatky
za glazury s výjimkou glazury „Kraklé“.

Výběr ze sortimentu velkoplošné keramiky a nabídky glazur
VLNA

900 x 500 mm

ZEN

VL9050

6.000,-

900 x 255 x 110 mm

ZEN902511

3.900,-

SIMPLE

900 x 250 x 110 mm

SP902511

3.900,-

SIMPLE2

900 x 500 x 110 mm

SP905011

7.800,-

rohové kachle SIMPLE

250 x 250 x 110 mm

RK252511

650,-

500 x 250 x 110 mm

RK502511

1.800,-

750 x 250 x 110 mm

RK752511

2.700,-

250 x 500 x 110 mm

RK255011

1.800,-

500 x 500 x 110 mm

RK505011

3.500,-

750 x 500 x 110 mm

RK755011

5.500,-

250 x 750 x 110 mm

RK257511

2.700,-

500 x 750 x 110 mm

RK507511

5.500,-

250 x 250 x 110 mm

LK252511

750,-

500 x 250 x 110 mm
levý / pravý

LK502511
(L/P)
LK752511
(L/P)

500 x 500 x 110 mm

LK505011

4.000,-

750 x 500 x 110 mm

LK755011
(L/P)

6.000,-

lavicové kachle SIMPLE

rádius 2 m

L / P / oboustranný

oboustranný

levý / pravý

750 x 250 x 110 mm

levý / pravý

Série x25

2.000,3.000,-

Plochý kachel
25 x 25
25 x 50
25 x 75
50 x 50
50 x 75

PL2525
PL2550
PL2575
PL5050
PL5075

300,1.200,1.800,2.400,3.600,-

Kachel s mini žebrem
25 x 25
25 x 50
25 x 75
50 x 50
50 x 75

MZ2525
MZ2550
MZ2575
MZ5050
MZ5075

360,1.440,2.160,2.880,4.320,-

Série x25
Kachle 5 cm vysoké
25 x 60 x 5
50 x 50 x 5

radiální kachel R300 / 120°, výška 25 cm

Ceny bez DPH platné k 1. 1. 2015.

KZ2560
KZ5050

2.100,3.600,-

R300/120

2.400,-

