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Systém »elements« ověnčený designérskými cenami byl obohacen
hned o tři nové konstrukce spalovacích komor, čímž se jeho flexi-
bilita ještě více zvyšuje.
Verze »elements 603 Front« je klasická spalovací komora s plo-
chým čelním sklem v elegantní optice oceli a s ideální schopností
akumulace tepla. Díky zásobníku tepla thermostone, jehož aku-
mulační hmota může ve volitelném vybavení dosáhnout hmotnosti
až 400 kg, může zásobník teplo dlouhodobě akumulovat a ode-
vzdávat je do prostoru jako blahodárné sálavé teplo. 
Velmi prostorné topeniště navíc umožňuje optimální pohled na
oheň a přikládání polen velkých až 50 cm.
Menší, nová varianta »elements 400 Front« předvádí díky svému

výrazně přímočarému designu perfektně hru ohně a přitom ještě
je ve volitelné verzi otočná o 90°.
Stylově z obou stran: Atraktivní design předurčuje verzi »elements
603 Tunnel« zejména jako elegantní dělicí prostorový prvek, který
oheň uvádí na scénu ze dvou perspektiv. Díky obzvlášť velkoryse
řešenému průzoru poskytuje verze »elements 603 Tunnel« jedi-
nečný pohled na hru plamenů.
Inovativní detail: Všechny varianty spalovacích komor jsou opa-
třeny skleněným průzorem, který je zapuštěn v jedné rovině s dveř-
ním rámem (chráněná technologie).
Každá z variant je standardně vybavena boxem pod spalovací ko-
morou, v němž je umístěno ovládání vzduchu a velký popelník.

Přírůstek pro systém »elements«

POZNEJ

VARIABILITU

»elements 603 Front« jako moderní interpretace akumulačních kamen – lze použít akumulační hmotu až 400 kg



»elements 400 Front« – Minimalistická sloupová kamna ve výrazně přímočaré optice s akumulační hmotou až 230 kg

Verze »elements 603 Tunnel« s inovativním detailem: Průzor je zasklen izolačním dvojsklem (za účelem redukce sálání tepla) a zapuštěn
v jedné rovině s rámem dveří (chráněná technologie).
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Jmenovitý tepelný výkon 5 kW 6 kW 10 kW

Barva korpusu
hluboká černá

Externí přívod
čerstvého vzduchu
(certifikace DIBt v přípravě)

Účinnost 84 % 83 % 80 %

Popelník

Funkce otáčení
za příplatek

Akumulace v elementech
nad spalovací komorou 230 400 400
do … kg
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Nové spalovací komory – podrobnosti

01 Fantazii se meze nekladou – systém »elements“ jako velkorysý sedací kout s úložným prostorem. Modulární systém lze kombinovat se
všemi variantami spalovacích komor.

02 Verze »elements 603 Tunnel« je vybavena velkoryse řešeným průzorem s izolačním dvojsklem pro jedinečný pohled na hru plamenů. 
Zadní průzor u varianty Tunnel je možno otevřít za účelem čištění a údržby.

03 Verze »elements 400 Front« jako sloupová varianta. Spalovací komora je ve volitelné verzi otočná o 90°.
04 Novinky systému »elements« jsou vybaveny pevným roštem. Popelník umístěný pod roštem usnadňuje čištění.
05 Inovativní detail (chráněná technologie): Průzor je zapuštěn v jedné rovině s rámem dveří.
06 Technické údaje tří nových spalovacích komor.
07 Kouřovody i přívody čerstvého vzduchu lze zabudovat do jednotlivých modulárních prvků. Tak zůstanou všechny přívody krbových 

kamen skryté.
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