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Tři elementy – 
nekonečné možnosti
Konstrukční princip je založen na následujících třech elementech: spalo-
vací komora s velkorysou rohovou skleněnou tabulí tvoří srdce kamen.
Jak by Váš krb měl vypadat, se rozhodnete Vy. K tomu máte k dispozici dva
boxy různych délek, které jsou z jedné strany otevřené. Boxy můžete uspo-
řádat v libovolném počtu nad, pod nebo po straně spalovacího prostoru. Dle
Vašich požadavků můžete sestavit krbová kamna svisle či vodorovně.

elements[5 kw]

prof. wulf schneider & partnerMilá čtenářko, milý čtenáři,
hledáte krb, jehož velikost, charakter a tvar si můžete spoluutvářet sami?
Krb, který nabízí maximální flexibilitu, odpovídá požadavkům Vašeho do-
mova a překonává technické překážky, pro které konvenční krby nenachází
optimální řešení? Hledáte krb, který lze s hravou lehkostí – i dodatečně –
rozšířit na nábytek? Objevte Elements.
Inovativní modulovy princip založený na třech elementech, který Vám
chceme prezentovat na těchto stránkách, vytváří zcela nový typ krbového
uspořádání. Přejeme Vám mnoho potěšení při společném sestavování Va-
šich osobních oblíbených kombinací.

Váš Benedikt Wagner
jednatel



Boxy lze uspořádat jak horizon-
tálně, tak vertikálně. Délky jsou
 voleny tak, aby poličky navzdory
znač nému počtu kombinačních
mož ností vždy přesně končily se
spalovací komorou a vytvářely tak
harmonickou jednotu s krbem.

Lze také objednat s otáčivou podstavou 
a užít si tak krb ze všech stran
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Vytvarujte si sami Vaše vysněná kamna

Krb „Elements“ je standardně tvo-
řen boxem pod spalovací komorou,
který je vždy otevřený na jedné
straně. Orientaci otevření lze do-
sáhnout následným otáčením boxu.
Počet boxů pod spalovací komorou
lze volit individuálně. Tak lze do-
sáhnout požadované výšky Vašeho
krbu.

Nad spalovací komoru lze uspořá-
dat rovněž libovolné množství
boxů. Mohou být dle přání vyba-
veny „skantherm THERMOSTONE”
kamenem s paměťovým modulem
pro dlouhotrvající akumulaci tepla.
Berte prosím na vědomí, že sklado-
vání dřeva nad spalovací komorou
není možné.

Boxy krbu „Elements“ mohou být
rovněž uspořádány bočně od spalo-
vací komory. Nasměrujete-li ote-
vření boxů dopředu, vzniknou
prostorné přihrádky pro uložení
dřeva. Výměnou za uzavřené boxy
dosáhnete účinného kontrastu.
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Krbová kamna 
jako nábytek
„Elements“ je více než jen krb,
neboť z něj lze lehce vytvořit kou-
sek nábytku. Zkombinujete-li boxy
jako praktické police pro skladování
dřeva, můžete vytvořit moderní pří-
borník, nebo připojte útulnou lavici,
ze které můžete sledovat hru pla-
menů. Nebo dáváte přednost kla-
sické variantě jako prostorovým či
rohovým krbům? Máte na výběr –
vše je možné.

Velkoryse dimenzovaná
rohová skleněná tabule

umožňuje jedinečný pohled
na plameny
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Máte možnost integrovat
nad spalovací komoru os -
věd čený kámen s akumulač-
ním modulem. Tak získáte
i několik hodin po uhašení
plamenů příjemné teplo
a můžete tak účinně snížit
náklady na vytápění.

4x
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Hrajte si s elementy
Trendy v bydlení, možnosti prostoru a vkus se mění –
systém elementů se přizpůsobí flexibilně a bez větších
výdajů zařízení a potřebám svého majitele. Pomocí ně-
kolika jednoduchých kroků můžete změnit (i doda-
tečně) tvar Vašich kamen. Všechny elementy jsou bez
šroubů a jsou k sobě navzájem připojeny magnetem.
Tím se stává montáž a přestavba velmi jednoduchou.

2x

8x

2x

8x

Elegantní rohové řešení – prostřednictvím modulového
konceptu vznikne např. moderní rohový krb

S integrovanou lavičkou a koženou sedací
plochou vznikne útulné posezení
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Technické údaje & varianty úprav

Technika
• Předpokládaný jmenovitý tepelný výkon: 5 kW
• Externí přívod spalovacího vzduchu k dispozici
• Vývod kouřovodu horní, boční nebo zadní, vývod kouřovodu možný 

z jednoho  elementu nad spalovací komorou
• Akumulátor tepla: až 120 kg na velkokapacitní akumulační element
• Nezávisle na vzduchu v místnosti testováno a certifikováno DIBt

(Německý institut pro stavební inženýrství), očekává se v třetím čtvrtletí 
roku 2013

• Spalovací komora volitelně otočná o 180°
• Skladovací prvek k dispozici ve dvou různých šířkách (40,0 a 60,3 cm)
• Volitelné: k dispozici dveřní závěs vpravo nebo vlevo
• Barevná provedení těla (ocel): černá, šedá nebo hnědá

Hmotnost
Krbová kamna 130 kg
Element 40,0 cm 18 kg
Element 60,3 cm 24 kg

Rozměry
Spalovací komora – 520x310x310 mm

Rozměry jednotlivých elementů Standardní rozměry výšky kouřovodu
a externího přivaděče vzduchu
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Kouřové trubky 
nejsou žádoucí?
I zde nabízí krb „Elements“ ideální řešení, ne-
boť elegantní boxy mohou být více než jen na
zpestření vzhledu. Na požádání mohou být
v rámci jednotlivých elementů osazeny kou-
řovody a přívody čerstvého vzduchu. Tak zů-
stanou všechny spoje kamen neviditelné. Pro-
střednictvím tohoto rafinovaného principu
mohou být krbová kamna začleněny do téměř
jakékoliv pozice v místnosti a řeší tak sou-
časně bez velkého plánování všechny tech-
nické problémy.

Trubky mohou v případě potřeby
vést skrze jednotlivé elementy
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