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krby na bioalkohol

THE FLAME

samostatne stojace krby

SQUARE MINI COLOR
Varianty:

farba červená / ďalšie farby na vyžiadnie (RAL odtiene)
drevo orech / ďalšie dekory dreva na vyžiadanie
sklo biele / dostupné aj v červenej a čiernej farbe

Popis:

SQUARE MINI COLOR si na základe svojich malých rozmerov nájde svoje
vhodné miesto všade, vďaka odnímateľnej podstave je možné ukotvenie aj
na stenu

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, aromapriečinok, aroma kvapky (3x50 ml)

Rozmery/váha:

150 x 25 x25 cm, cca 41 kg

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-SQMC-RT

SQUARE MINI COLOR (červená)

1 731,00 €

2 077,20 €

FL-SQMG-WS

SQUARE MINI GLASS (biela)

1 906,00 €

2 287,20 €

FL-SQMG-RT

SQUARE MINI GLASS (červená)

1 906,00 €

2 287,20 €

FL-SQMG-SW

SQUARE MINI GLASS (čierna)

1 906,00 €

2 287,20 €

FL-SQMW-NS

SQUARE MINI WOOD (orech)

1 820,00 €

2 184,00 €

Príslušenstvo:

dekoračné drevo (HSAB-09, ASTH-07), Superglow (SUPGL), dekoračné
kamene (DKST-WE, DKST-AZ)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

SQUARE GLASS
Varianty:

farba červená, čierna, biela / ďalšie farby na vyžiadanie (RAL odtiene)
na vyžiadanie možná aj potlač

Popis:

SQUARE GLASS žiari v odraze skiel a umožňuje 180°pohľad na oheň

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, 5 ks dekoračných kameňov, aromapriečinok, aroma
kvapky (3x50 ml)

Rozmery/váha:

150 x 25 x 25 cm (podstava 45x45 cm), cca 50 kg

Obj. kód

Popis

FL-SQGL-SW
FL-SQGL-RT

Cena bez DPH

Cena s DPH

SQUARE GLASS (čierna)

1 894,00 €

2 272,80 €

SQUARE GLASS (červená

1 997,00 €

2 396,40 €

FL-SQGL-WS

SQUARE GLASS (červená)

1 894,00 €

2 272,80 €

FL-SQGL-SG

Ochranné dotykové sklo SQUARE GLASS

59,00 €

70,80 €

FL-SQGL-GR

Sklenená zadná stena

61,00 €

73,20 €

Príslušenstvo:

ochranné sklo (SQGL-SG), sklenená zadná stena (SQGL-GR), dekoračné drevo
(HSAB-09, ASTH-07), Superglow (SUPGL)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

ROUND LOG
Varianty:

farba čierna, biela, strieborná

Popis:

trendy a štýlový - taký je tento ohnivý valec na podstavci z pravého dreva

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, dekoračné drevo, aromapriečinok, aroma kvapky (3x50 ml)

Rozmery/váha:

150 x 40 cm, cca 40 kg

Obj. kód

Popis

FL-RNDL-SW
FL-RNDL-WS

Cena bez DPH

Cena s DPH

ROUND LOG (čierna)

1 638,00 €

1 965,60 €

ROUND LOG (biela)

1 638,00 €

1 965,60 €

FL-RNDL-SI

ROUND LOG (strieborná)

1 638,00 €

1 965,60 €

FL-RNDL-CS

ROUND LOG (corten oceľ)

1 638,00 €

1 965,60 €

FL-RNDL-SG

Ochranné dotykové sklo ROUND LOG

174,00 €

208,80 €

Príslušenstvo:

ochranné sklo (RNDL-SG), Superglow (SUPGL),
dekoračné kamene (DKST-WE, DKST-AZ)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!
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krby na bioalkohol

THE FLAME
Varianty:

farba glimmer, hrdzavá patina

Popis:

záhrada rozžiarená romantickým svetlom a príjemným teplom, tento hosť na párty
bude isto hviezdou večera

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, ochranné sklo

Rozmery/váha:

125 x 27 x 27 cm (podstava 50 x 50 cm), cca 35 kg

Obj. kód

Popis

FL-GARD-GL

GARDEN (glimmer)

1 169,00 €

1 402,80 €

FL-GARD-RO

GARDEN (hrdzavá patina)

1 169,00 €

1 402,80 €

IBSS-ST

INSECT BIO-STOP- set (emulzia 1 l,
telový repelent 50 ml,
ošetrenie po poštípaní 10 ml)

87,00 €

104,40 €

Príslušenstvo:

Superglow (SUPGL), Insect bio-stop (IBSS-ST)

Cena bez DPH

Cena s DPH

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

BLACK
Varianty:

čierna liatina

Popis:

nostalgická krbová piecka - vhodná pre rôzne štýly zariadenia, bez dymu
a lietajúcich iskier - malá, mobilná a nadčasová

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, aromapriečinok, aroma kvapky (3 x 50 ml)

Rozmery/váha:

155 x 40 x 32 cm, cca 40 kg

Obj. kód

Popis

FL-BLCK-GU

BLACK (liatina)

Príslušenstvo:

Superglow (SUPGL)

Cena bez DPH

Cena s DPH

1 921,00 €

2 305,20 €

samostatne stojace krby

GARDEN

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

ROCK
Varianty:

kamenný obklad krémovo-béžový, kamenný obklad hnedý, biela omietka

Popis:

tento ohnivý kamenný blok je zárukou romantických večerov pri otvorenom ohni

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, dekoračné drevo, aromapriečinok, aroma kvapky
(3 x 50 ml)

Rozmery/váha:

185 x 60 x 70 cm, cca 185 kg

Obj. kód

Popis

FL-ROCK-CR
FL-ROCK-BR

Cena bez DPH

Cena s DPH

ROCK (kameň krémový/béžový)

3 863,00 €

4 635,60 €

ROCK (kameň hnedý)

3 863,00 €

4 635,60 €

FL-ROCK-WS

ROCK (biela omietka)

2 771,00 €

3 325,20 €

FL-SCHG-RO

Posuvné sklá ROCK / predné

129,00 €

154,80 €

FL-ROCK-DV

Dvojité presklenie s predĺženou
zabudovacou hranou - príplatok

814,00 €

976,80 €

Príslušenstvo:

dvojité presklenie (ROCK-DV), posuvné sklá (SCHG-RO), dekoračné drevo
(HSAB-09, ASTH-07), Superglow (SUPGL), dekoračné kamene (DKST-WE,
DKST-AZ)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!
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krby na bioalkohol

THE FLAME

krby na stenu

FLAT MOVE
Varianty:

všetky modely Flat môžu byť umiestnené na túto otočnú podstavu

Popis:

FLAT MOVE je otočiteľný o 360° a umiestniteľný tak kdekoľvek, aby sa stal
centrom pozornosti, podstavec vo farbe glimmer

Rozmery/váha:

celkový rozmer vrátane FLAT-u
výška 111 cm, šírka 100 cm, priemer podstavy 60 cm,
váha podstavy 35 kg, celková váha s FLAT-om 65 kg

Obj. kód

Popis

FL-FLMO-GL

FLAT MOVE - otočná podstavná noha

Cena bez DPH

Cena s DPH

718,00 €

861,60 €

FLAT WOOD / GLASS / STEEL
Varianty:

drevo orech / ďalšie dekory dreva na vyžiadanie
sklo biele, červené, čierne
oceľ glimmer

Popis:

pri nedostatku miesta je Flat geniálne riešenie, aby ste si mohli aj Vy vychutnať
pôžitok z otvoreného ohňa vo vašom interiéri

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, aromapriečinok, aroma kvapky (1 x 50 ml)

Rozmery/váha:

60 x 100 x 16 cm, cca 30 kg

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-FLTW-NS

FLAT WOOD (orech)

1 629,00 €

1 954,80 €

FL-FLTG-WS

FLAT GLASS (biela)

1 629,00 €

1 954,80 €

FL-FLTG-RT

FLAT GLASS (červená)

1 629,00 €

1 954,80 €

FL-FLTG-SW

FLAT GLASS (čierna)

1 629,00 €

1 954,80 €

FL-FLTX-SG

Ochranné dotykové sklo FLAT

111,00 €

133,20 €

Príslušenstvo:

ochranné sklo (FLTX-SG), sklenená zadná stena (FLTX-GR), Superglow
(SUPGL)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

FLAT MINI STEEL
Varianty:

Steel glimmer, červená, kakaová

Popis:

pri malom priestore je FLAT MINI geniálnym riešením, pri ktorom máte možnosť
zažiť a tešiť sa otvoreným ohňom Vášho krbu

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, aromapriečinok, aroma kvapky (1 x 50 ml)

Rozmery/váha:

45 x 60 x 14,5 cm, cca 20 kg

Obj. kód

Popis

FL-FLTM-GL
FL-FLTM-RT

Cena bez DPH

Cena s DPH

FLAT MINI (glimmer)

685,00 €

822,00 €

FLAT MINI (červená)

685,00 €

822,00 €

FL-FLTM-KK

FLAT MINI (kakaová)

685,00 €

822,00 €

FL-FLTM-SG

Ochranné dotykové sklo FLAT MINI

102,00 €

122,40 €

FL-FLTM-GR

Sklenená zadná stena FLAT MINI

62,00 €

74,40 €

Príslušenstvo:

ochranné sklo (FLTM-SG), sklenená zadná stena (FLTM-GR),
Superglow (SUPGL)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!
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THE FLAME
Varianty:

farba oranžová, fialová, zelená, drevené pásiky

Popis:

nové RETRO s jeho zaoblenými hranami prináša šarm rokov 70-tych, moderné,
no napriek tomu nadčasové

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, aromapriečinok, aroma kvapky (1 x 50 ml)

Rozmery/váha:

45 x 60 x 14,5 cm, cca 20 kg

Obj. kód

Popis

FL-RETR-OR
FL-RETR-LI

Cena bez DPH

Cena s DPH

RETRO GLASS (oranžová)

1 285,00 €

1 542,00 €

RETRO GLASS (fialová)

1 285,00 €

1 542,00 €

FL-RETR-GR

RETRO GLASS (zelená)

1 285,00 €

1 542,00 €

FL-RETR-HZ

RETRO GLASS (drevné pásiky)

1 285,00 €

1 542,00 €

FL-RETR-SG

Ochranné dotykové sklo RETRO

102,00 €

122,40 €

Príslušenstvo:

ochranné sklo (RETR-SG), Superglow (SUPGL)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

krby na stenu

RETRO

WALL
Varianty:

čierna alebo červená

Popis:

WALL je na stenu závesný spotrebič, viditeľný z 3 strán, bočné strany sú
uzatvorené bezpečnostným sklom

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, dekoračné kamienky,
nalievacia nádoba, bezpečnostná šachta, aromapriečinok, aroma kvapky
(3 x 50 ml)

Rozmery/váha:

60 x 50 x 95 cm, cca 50 kg

Obj. kód

Popis

FL-WALL-SW
FL-WALL-RT
Príslušenstvo:

ochranné sklo (WALL-SG), Superglow (SUPGL)

Cena bez DPH

Cena s DPH

WALL (čierne sklo)

2 050,00 €

2 460,00 €

WALL (červené sklo)

2 050,00 €

2 460,00 €

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

SUPERGLOW
Popis:

vlákno SUPERGLOW vytvára jedinečný efekt v plameni a dodáva tak nový
rozmer Vášmu ohňu, je určené pre pásové a flísové horáky

Obj. kód

Popis

FL-SUPGL

SUPERGLOW (1 gram vlákna)

Cena bez DPH

Cena s DPH

16,40 €

19,68 €

Tipy a triky
THE FLAME a konštrukcia ohniska
THE FLAME má špeciálne riešenú konštrukciu ohnísk. Vďaka tejto konštrukcii
je zabezpečené vynikajúce spaľovanie paliva. Nedokonalé spaľovanie
totiž spôsobuje zápach v miestnostich, preto lacné konštrukcie krbov
na bioalkohol môžu byť príčinou nepríjemnej atmosféry v interiéri.
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krby na bioalkohol

THE FLAME

krby na zabudovanie

GAP 150

7

GAP 200

Varianty

otvorený variant s ochranným dotykovým sklom
GAPO-150: GAP otvorený pre súkromné priestory
uzatvorený variant s predným presklením
GAPG-150: predné presklenie
GAPT-150: Tunel - obojstranné presklenie
GAPL-150: ľavé a pravé presklenie
GAPR-150: pravé a predné presklenie
GAP3-150: obidve bočné presklenia a predné presklenie

Varianty

otvorený variant s ochranným dotykovým sklom
GAPO-200: GAP otvorený pre súkromné priestory
uzatvorený variant s predným presklením
GAPG-200: predné presklenie
GAPT-200: Tunel - obojstranné presklenie
GAPL-200: ľavé a pravé presklenie
GAPR-200: pravé a predné presklenie
GAP3-200: obidve bočné presklenia a predné presklenie

Popis:

GAP otvorený je určený hlavne pre súkromné priestory s nízkym
pohybom osôb a vzduchu.
GAP uzatvorený s presklením je vhodný pre priestory s väčším
pohybom vzduchu, hlavne teda pre verejné priestory. Je vybavený
posuvným otváravým presklením, prísunom vzduchu dnom
ohniska a manuálnou odťahovou klapokou pre reguláciu veľkosti
plameňov. Je vyhotovený z ocele s čiernym matným lakovaním
a rámom v prevedení „glimmer“

Popis:

GAP otvorený je určený hlavne pre súkromné priestory s nízkym
pohybom osôb a vzduchu.
GAP uzatvorený s presklením je vhodný pre priestory s väčším
pohybom vzduchu, hlavne teda pre verejné priestory. Je vybavený
posuvným otváravým presklením, prísunom vzduchu dnom
ohniska a manuálnou odťahovou klapokou pre reguláciu veľkosti
plameňov. Je vyhotovený z ocele s čiernym matným lakovaním
a rámom v prevedení „glimmer“

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 10 l Biofuel,
nalievacia nádoba, bezpečnostná šachta, ochranné dotykové sklo,
pri uzatvorenej variante manuálna klapka

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 10 l Biofuel,
nalievacia nádoba, bezpečnostná šachta, ochranné dotykové sklo,
pri uzatvorenej variante manuálna klapka

Rozmery / váha:

158 x 90 x 34 cm, pohľadovo: 150 x 41 cm (2 horáky), cca 100 kg

Voliteľné:

sklenená zadná stena, flísové horáky, zväčšený rám

Voliteľné:

sklenená zadná stena, flísové horáky, zväčšený rám

Príslušenstvo:

odťahová klapka (ručné alebo automatické ovládanie)
odvetrávacia flexibilná rúra, odvetrávací kastlík (aromapriečinok
a zasunovacia alebo otváracia mriežka), fasádna mriežka (nerez),
nasávacia/výduchová mriežka (biela)

Príslušenstvo:

odťahová klapka (ručné alebo automatické ovládanie)
odvetrávacia flexibilná rúra, odvetrávací kastlík (aromapriečinok a
zasunovacia alebo otváracia mriežka), fasádna mriežka (nerez),
nasávacia/výduchová mriežka (biela)

158 x 90 x 34 cm, pohľadovo: 150 x 41 cm (2 horáky), cca 100 kg

Popis

Obj. kód GAP150

Cena bez DPH

Cena s DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

GAP otvorený

FL-GAPO-150

2 612,00 €

3 134,40 €

Obj. kód GAP200
FL-GAPO-200

3 502,00 €

4 202,40 €

GAP s presklením

FL-GAPG-150

3 027,00 €

3 632,40 €

FL-GAPG-200

3 969,00 €

4 762,80 €

GAP Tunel

FL-GAPT-150

3 498,00 €

4 197,60 €

FL-GAPT-200

4 491,00 €

5 389,20 €

GAP ľavé a predné presklenie

FL-GAPL-150

3 644,00 €

4 372,80 €

FL-GAPL-200

4 586,00 €

5 503,20 €

GAP pravé a predné presklenie

FL-GAPR-150

3 644,00 €

4 372,80 €

FL-GAPR-200

4 586,00 €

5 503,20 €

GAP 3 strany presklené (krátka/dlhá/krátka)

FL-GAP3K-150

4 271,00 €

5 125,20 €

FL-GAP3K-200

5 213,00 €

6 255,60 €

GAP 3 strany presklené (dlhá/krátka/dlhá)

FL-GAP3L-150

4 271,00 €

5 125,20 €

GAP dvojité presklenie

FL-GAPGD-150

3 810,00 €

4 572,00 €

FL-GAPGD-200

4 803,00 €

5 763,60 €

GAP Tunel dvojité presklenie

FL-GAPTD-150

4 637,00 €

5 564,40 €

FL-GAPTD-200

5 735,00 €

6 882,00 €

GAP ľavé a predné presklenie dvojité

FL-GAPLD-150

4 783,00 €

5 739,60 €

FL-GAPLD-200

5 829,00 €

6 994,80 €

GAP pravé a predné presklenie dvojité

FL-GAPRD-150

4 783,00 €

5 739,60 €

FL-GAPRD-200

5 829,00 €

6 994,80 €

GAP 3 strany presklené dvojité presklenie

FL-GAP3KD-150

5 620,00 €

6 744,00 €

FL-GAP3KD-200

6 665,00 €

7 998,00 €

GAP 3 strany presklené dvojité presklenie

FL-GAP3LD-150

5 620,00 €

6 744,00 €

GAP sklenená zadná stena

FL-GAPGR-150

256,00 €

307,20 €

309,00 €

370,80 €

GAP horevýsuvné dvierka jednosklo (príplatok)

FL-GAPHT1-150

898,00 €

1 077,60 €

FL-GAPHT1-200

na vyžiadanie

GAP horevýsuvné dvierka dvojsklo (príplatok)

FL-GAPHT2-150

1 198,00 €

1 437,60 €

FL-GAPHT2-200

na vyžiadanie

Ochrana proti drnčaniu skla (pár)

FL-KLAP-SG

30,00 €

36,00 €

30,00 €

36,00 €

GAP sklo s vrstvou bronzu, fixne zadné pre Tunel verziu

FL-GAPGB-150

119,00 €

142,80 €

FL-GAPGB-200

149,00 €

178,80 €

GAP zväčšená predná zabudovacia hrana (do 6 cm) 150

FL-GAPFV-150

299,00 €

358,80 €

FL-GAPFV-200

505,00 €

606,00 €

Príplatok za flísový horák VBB 10 (za 1 horák)

FL-APVBB10

71,00 €

85,20 €

FL-APVBB10

71,00 €

85,20 €

Príplatok za flísový horák VBB (za 1 horák)

FL-APVBB5

40,00 €

48,00 €

FL-APVBB5

40,00 €

48,00 €

FL-GAPGR-200

FL-KLAP-SG

krby na bioalkohol

THE FLAME
Varianty:

farba glimmer

Popis:

BIT je vložka pre zhotovenie individuálneho vstavaného diela alebo prestavbou
existujúceho, BIT je dodávaný s dvoma fixnými a jedným odnímateľným sklom
a môže byť vďaka tomu úplne uzavretý

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, ochranné dotykové sklá, manuálna klapka

Rozmery/váha:

106 x 65 x 75 cm, cca 50 kg
pohľadovo: 45 x 60 x 60 cm, 2 bočné sklá pevné, predné posuvné

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-BIT3-GL

BIT 3 strany presklené (glimmer)

2 233,00 €

2 679,60 €

FL-BIT3-DV

BIT 3 strany presklené dvojité presklenie

3 062,00 €

3 674,40 €

FL-BIT FV

BIT zväčšená predná zabudovacia hrana
(do 6 cm)

402,00 €

482,40 €

Príslušenstvo:

zväčšená predná hrana (BIT FV), dekoračné drevo (HSAB-09, ASTH-07),
Superglow (SUPGL), dekoračné kamene (DKST-WE, DKST-AZ)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

BIT 2-stranný
Varianty:

farba glimmer

Popis:

BIT je vložka pre zhotovenie individuálneho vstavaného diela alebo prestavbou
existujúceho, BIT je dodávaný s dvoma fixnými a jedným odnímateľným sklom
a môže byť vďaka tomu úplne uzavretý

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, ochranné dotykové sklá, manuálna klapka

Rozmery/váha:

106 x 75 x 61cm, cca 50 kg
pohľadovo: 45 x 60 x 46 cm, bočné sklo pevné, predné posuvné

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-BITL-GL

BIT ľavé a predné presklenie

2 091,00 €

2 509,20 €

FL-BITR-GL

BIT pravé a predné presklenie

2 091,00 €

2 509,20 €

FL-BITL-DV

BIT ľavé a predné presklenie dvojité

2 816,00 €

3 379,20 €

FL-BITR-DV

BIT pravé a predné presklnie dvojité

2 816,00 €

3 379,20 €

FL-BIT FV

BIT zväčšená predná zabudovacia hrana
(do 6 cm)

402,00 €

482,40 €

Príslušenstvo:

krby na zabudovanie

BIT 3-stranný

zväčšená predná hrana (BIT FV), dekoračné drevo (HSAB-09, ASTH-07),
Superglow (SUPGL), dekoračné kamene (DKST-WE, DKST-AZ)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

BIT - predné presklenie
Varianty:

farba glimmer

Popis:

BIT je vložka pre zhotovenie individuálneho vstavaného diela alebo prestavbu
existujúceho, BIT je dodávaný s dvoma fixnými a jedným odnímateľným sklom
a môže byť vďaka tomu úplne uzavretý

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, ochranné dotykové sklá, manuálna klapka

Rozmery/váha:

106 x 57 x 53,5 cm, cca 50 kg
pohľadovo: 45 x 49 cm, predné posuvné sklo

Obj. kód

Popis

FL-BITF-GL
FL-BITF-DV
FL-BIT FV

BIT zväčšená predná zabudovacia hrana
(do 6 cm)

Príslušenstvo:

zväčšená predná hrana (BIT FV), dekoračné drevo (HSAB-09, ASTH-07),
Superglow (SUPGL), dekoračné kamene (DKST-WE, DKST-AZ)

Cena bez DPH

Cena s DPH

BIT predný (glimmer)

1 826,00 €

2 191,20 €

BIT predný dvojité presklenie

2 530,00 €

3 036,00 €

402,00 €

482,40 €

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!
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krby na bioalkohol

THE FLAME

krby na zabudovanie / krby na varenie, grilovanie

BIT Tunel
Varianty:

farba glimmer

Popis:

BIT je vložka pre zhotovenie individuálneho vstavaného diela alebo prestavbu
existujúceho, BIT je dodávaný so zadným fixným a predným posuvným sklom
a môže byť vďaka tomu úplne uzavretý

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, ochranné dotykové sklá, manuálna klapka

Rozmery/váha:

106 x 68 x 57 cm, cca 50 kg, pohľadovo: 45 x 61 cm
zadná strana pevné sklo, predné posuvné presklenie

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-BITT-GL

BIT Tunel (glimmer)

2 091,00 €

2 509,20 €

FL-BITT-DV

BIT Tunel dvojité presklenie

2 816,00 €

3 379,20 €

FL-BIT FV

BIT zväčšená predná zabudovacia hrana
(do 6 cm)

402,00 €

482,40 €

Príslušenstvo:

zväčšená predná hrana (BIT FV), dekoračné drevo (HSAB-09, ASTH-07),
Superglow (SUPGL), dekoračné kamene (DKST-WE, DKST-AZ)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

GURMÁN
Varianty:

farba glimmer
nerez

Popis:

GURMÁN ako doplnok by nemal chýbať v žiadnej modernej kuchyni, grilovanie,
pečenie, zohrievanie a vychutnávanie si plápolajúceho ohňa, jednoducho
z varenia Vašich jedál budete maš špeciálny zážitok

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta

Rozmery/váha:

45 x 45 x 60 cm, cca 49 kg

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-GOUR-ES

GURMÁN (nerez)

3 080,00 €

3 696,00 €

FL-GOUR-GL

GURMÁN (glimmer)

3 080,00 €

3 696,00 €

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

BARBEQUE
Varianty:

nerez / drevo

Popis:

BARBEQUE - vyvrcholenie každej kuchárskej show, grilovacej párty alebo
romantickej večere, žiadny dym, žiadna elektrina alebo prípojka na plyn, to všetko
vám umožní užívať si nerušene nádherné plamene a grilovanie

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta

Rozmery/váha:

110 x 100 x 45 cm, cca 50 kg

Obj. kód

Popis

FL-BARB-ES

BARBEQUE (nerez / orechové drevo)

Cena bez DPH

Cena s DPH

3 698,00 €

4 437,60 €

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!
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krby na bioalkohol

THE FLAME
Varianty:

farba glimmer

Popis:

FAKĽA V upúta svojim moderným tvarom a k tomu zodpovedajúcimi plameňmi
ohňa

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostné dotykové sklo

Rozmery/váha:

220 x 38/20 x 38/20 cm, cca 20 kg

Obj. kód

Popis

FL-FCKV-GL

Fakľa V (glimmer)

Cena bez DPH

Cena s DPH

1 226,00 €

1 471,20 €

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

BOWL
Varianty:

plátkové zlato, plátkové striebro, hrdzavá optika - glimmer

Popis:

efektná horiaca guľa sa vznáša v povetrí a púta zaslúženú pozornosť, BOWL horí
vo vetre aj ľahkom daždi a je tak každodenne použiteľný v lete aj v zime

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba

Rozmery/váha:

197 x 70/50 cm, cca 20 kg

Obj. kód

Popis

FL-BOWL-BG
FL-BOWL-BS

Cena bez DPH

Cena s DPH

BOWL (pozlátený)

1 983,00 €

2 379,60 €

BOWL (postriebrený)

1 983,00 €

2 379,60 €

FL-BOWL-ER

BOWL (hrdzavý)

1 890,00 €

2 268,00 €

Príslušenstvo:

druhý štrbinový horák 30 (APFF-30), sklenená clona ako ochrana proti vetru
(GEAW-BO)

exteriérové krby / fakle

FAKĽA V

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

COCTAIL
Varianty:

hrdza / nerez
nerez / nerez

Popis:

COCKTAIL - fakľový stôl od THE FLAME upúta na seba všeobecnú pozornosť
na akejkoľvek párty, ideálne miesto na drink

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba

Rozmery/váha:

202 x 110/80 cm, cca 60 kg

Obj. kód

Popis

FL-COTL-ES
FL-COTL-ER
Príslušenstvo:

sklenená clona ako ochrana proti vetru (GEAW-CO)

Cena bez DPH

Cena s DPH

COCTAIL (nerez)

2 242,00 €

2 690,40 €

COCKTAIL (hrdza)

1 710,00 €

2 052,00 €

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!
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krby na bioalkohol

THE FLAME

exteriérové krby / fakle

STEELO
Varianty:

nerez

Popis:

celonerezová fakľa samostatne stojaca alebo namontovateľná na stenu

Obsah balenia:

spotrebič (POZOR! Neobsahuje splyňovací horák, zapaľovací hák, Biopalivo ani
nalievaciu nádobu)

Rozmery/váha:

stojaca: 190 cm
na stenu: 80 cm do priestoru, cca 10 kg

Obj. kód

Popis

FL-STLB-ES
FL-STLW-ES
Príslušenstvo:

fakľový horák malý s veľkým objemom (FFFB-KG)
fakľový horák stredný (FFFB-ML)

Cena bez DPH

Cena s DPH

Fakľa STEELO (nerez)

510,00 €

612,00 €

Fakľa STEELO na stenu (nerez)

510,00 €

612,00 €

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

ARTIS
Varianty:

staré drevo / patina

Popis:

samostatne stojaca fakľa v kombinácii staré drevo / patina alebo namontovateľná
na stenu

Obsah balenia:

spotrebič (POZOR! Neobsahuje splyňovací horák, zapaľovací hák, Biopalivo
ani nalievaciu nádobu)

Rozmery/váha:

stojaca: 190 cm
na stenu: 80 cm do priestoru, cca 18 kg

Obj. kód

Popis

FL-ARTS-RA
FL-ARTW-RA
Príslušenstvo:

fakľový horák malý s veľkým objemom (FFFB-KG)
fakľový horák stredný (FFFB-ML)

Cena bez DPH

Cena s DPH

Fakľa ARTIS (patina)

781,00 €

937,20 €

Fakľa ARTIS na stenu (patina)

720,00 €

864,00 €

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

SPIT
Varianty:

nerez / glimmer
nerez / drevo

Popis:

samostatne stojaca fakľa v kombinácii nerez/glimmer, alebo nerez/drevo, výškovo
nastaviteľná (predel v polovici) a zapichovacia do zeme

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapichovací hrot

Rozmery/váha:

210 cm, cca 5 kg

Obj. kód

Popis

FL-SPIT-AA
FL-SPIT-BB
Príslušenstvo:

Superglow (SUPGL)

Cena bez DPH

Cena s DPH

Fakľa SPIT A (nerez / glimmer)

410,00 €

492,00 €

Fakľa SPIT B (nerez / drevo)

410,00 €

492,00 €

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!
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krby na bioalkohol

THE FLAME
Varianty:

hrdza, nerez, farba glimmer, na požiadanie za príplatok vyhotovenie na 2 horáky

Popis:

romantika táborového ohňa v ušľachtilom dizajne - LODGE je možné umiestniť
do vstupných hál, záhrad alebo wellness centier, pri interiéri len v dobre vetraných
priestoroch

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, ochranné dotykové a protiveterné sklo 4 ks, dekoračné
kamene

Rozmery/váha:

25/65 x Ø 110 cm, váha cca 70 kg, 25/65 x Ø 80 cm, váha cca 80 kg

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-LO11-ER

LODGE DN 110 (hrdza)

1 538,00 €

1 845,60 €

FL-LO80-ER

LODGE DN 80 (hrdza)

1 482,00 €

1 778,40 €

FL-LO11-ES

LODGE DN 110 (nerez)

2 786,00 €

3 343,20 €

FL-LO11-GL

LODGE DN 110 (glimmer)

1 441,00 €

1 729,20 €

FL-LO80-GL

LODGE DN 80 (glimmer)

1 390,00 €

1 668,00 €

IBS-ST

INSECT BIO-STOP - set (emulzia 1 l, telový
repelent 50 ml, ošetrenie po poštípaní
10 ml)

111,00 €

133,20 €

Príslušenstvo:

dekoračné drevo (HSAB-09, ASTH-07), Superglow (SUPGL), Insect bio-stop
(IBSS-ST)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

QUADRO
Varianty:

drevo / prírodná oceľ

Popis:

romantický stolový dekoračný horák z dreveného masívu a prírodnej ocele
s horákom v tvare pohára

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, 1l Biofuel, ochranné dotykové sklo

Rozmery/váha:

30 x 30 x 30 cm, váha cca 7 kg

Obj. kód

Popis

FL-QUAD-HR
FL-QUAD-RK
Príslušenstvo:

Superglow (SUPGL)

Cena bez DPH

Cena s DPH

QUADRO (drevo / prírodná oceľ)

248,00 €

297,60 €

QUADRO Rustik (staré drevo / prírodná
oceľ)

257,00 €

308,40 €

exteriérové krby / stolové krby

LODGE

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

OUTDOOR
Varianty:

sklo / dierovaná oceľ

Popis:

romantický stolový dekoračný horák z dierovanej ocele pre vonkajšie použitie

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, ochranné dotykové sklo, 5l Biofuel, nalievacia
nádoba, bezpečnostná šachta

Rozmery/váha:

45 x 70 x 39 cm, váha cca 15 kg

Obj. kód

Popis

FL-OUTD-ST
IBS-ST
Príslušenstvo:

Cena bez DPH

Cena s DPH

OUTDOOR (sklo / dierovaná oceľ)

856,00€

1 027,20 €

INSECT BIO-STOP - set (emulzia 1 l, telový
repelent 50 ml, ošetrenie po poštípaní
10 ml)

111,00 €

133,20 €

dekoračné drevo (HSAB-09, ASTH-07), dekračné kamene (DKST-WE,
DKST-AZ), Superglow (SUPGL),
Insect bio-stop (IBSS-ST)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!
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krby na bioalkohol

THE FLAME

krby , fakle, lavice

FLARE
Varianty:

glimmer veľká, glimmer stredná, glimmer malá

Popis:

fakľa s rovným moderným tvarom a k tomu zodpovedajúcimi plameňmi ohňa

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostné dotykové sklo

Rozmery/váha:

veľká: 225 x 40 x 40 (podstava 60 x 60) cm, cca 20 kg
stredná: 185 x 40 x 40 (podstava 60 x 60) cm, cca 18 kg
veľká: 145 x 40 x 40 (podstava 60 x 60) cm, cca 16 kg

Obj. kód

Popis

FL-FLARE-EL

FLARE LARGE - fakľa veľká

na vyžiadanie

FL-FLARE-EM

FLARE MEDIUM - fakľa stredná

na vyžiadanie

FL-FLARE-ES

FLARE SMALL - fakľa malá

na vyžiadanie

Cena bez DPH

Cena s DPH

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

BINE
Varianty:

glimmer, matná nerez

Popis:

klasická štýlová fakľa pre montáž na stenu

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 1 l Biofuel, zapaľovač

Rozmery/váha:

na stenu: 60 x 18 x 33 cm do priestoru, cca 5 kg

Obj. kód

Popis

FL-BINE-GL
FL-BINE-ES
Príslušenstvo:

Superglow (SUPGL)

Cena bez DPH

Cena s DPH

Fakľa BINE (glimmer)

513,00 €

615,60 €

Fakľa BINE (matná nerez)

513,00 €

615,60 €

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

TOWER
Varianty:

kamenný obklad hnedý - Montana, kamenný obklad béžový - Cubic, biela
omietka, sklo červené, čierne, biele

Popis:

TOWER má tri strany z pevného skla

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, 5 l Biofuel, nalievacia nádoba, zapaľovací hák,
bezpečnostná šachta, dekoračné kamene (DKST-WE alebo DKST-AZ),
aromapriečinok, aroma kvapky (3 x 50 ml)

Rozmery/váha:

cca 164 x 55 x 55 cm, cca 120 kg

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-TOWE-MO

TOWER (kameň hnedý Montana)

3 904,00 €

4 684,80 €

FL-TOWE-CU

TOWER (kameň béžový Cubic)

3 389,00 €

4 066,80 €

FL-TOWE-WS

TOWER (biela omietka)

2 874,00 €

3 448,80 €

FL-TOWE-GR

TOWER (sklo červené)

3 389,00 €

4 066,80 €

FL-TOWE-GS

TOWER (sklo čierne)

3 389,00 €

4 066,80 €

FL-TOWE-GW

TOWER (sklo biele)

3 389,00 €

4 066,80 €

FL-SCHG-TO

Posuvné sklo - príplatok

129,00 €

154,80 €

Príslušenstvo:

zväčšená predná hrana, posuvné sklá (SCHG-TO), dekoračné drevo (HSAB-09,
ASTH-07), Superglow (SUPGL), dekoračné kamene (DKST-WE, DKST-AZ)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!
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THE FLAME
Varianty:

hrdza / drevo

Popis:

ideálny pre vnútorné haly, terasy a wellness

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, ochranné dotykové a protiveterné sklo 4 ks, bez vankúšov
na sedenie

Rozmery/váha:

BENC-01: 116 (41 výška sedenia) x 150 x 150 cm, váha cca 200 kg
BENC-02: 116 (41 výška sedenia) x 150 x 100 cm, váha cca 150kg

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-BENC-01

BENCH 01, pôdorys 150 x 150 cm

2 565,00 €

3 078,00 €

FL-BENC-02

BENCH 02, pôdorys 150 x 100 cm

2 359,00 €

2 830,80 €

FL-IBS-ST

INSECT BIO-STOP - set (emulzia 1 l, telový
repelent 50 ml, ošetrenie po poštípaní
10 ml)

111,00 €

133,20 €

Príslušenstvo:

dekoračné drevo (HSAB-09, ASTH-07), dekoračné kamene (DSKT-WE,
DKST-AZ), Superglow (SUPGL)
Insect bio-stop (IBSS-ST)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

krby, fakle, lavice

BENCH

TURN
Varianty:

bez podstavy, s presklením jedno - alebo dvojitým, podstava keramika drevodekor, podstava béžový kameň Cubic, podstava hnedý kameň Montana,
podstava sklo

Popis:

otočný, individuálne nastaviteľný stĺpový krb

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba,
bezpečnostná šachta, aromapriečinok, aromaset (3 x 50 ml), dekoračné kamene
antracit

Rozmery/váha:

na podlahu: 150 x 45 x 45 cm do priestoru, cca 110 kg

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-TURN-OS

TURN bez podstavy

2 050,00 €

2 460,00 €

FL-TURN-HK

TURN s podstavou, keramika drevodekor

2 874,00 €

3 448,80 €

FL-TURN-AD

Príplatok - dvojité presklenie

361,00 €

433,20 €

FL-TURN-AW

Príplatok - podstava biele sklo

103,00 €

123,60 €

FL-TURN-AR

Príplatok - podstava červené sklo

103,00 €

123,60 €

FL-TURN-AS

Príplatok - podstava čierne sklo

103,00 €

123,60 €

FL-TURN-AC

Príplatok - podstava béžový kameň Cubic

361,00 €

433,20 €

Príplatok - podstava hnedý kameň Montana

608,00 €

729,30 €

Príslušenstvo:

dekoračné drevo (HSAB-09, ASTH-07), Superglow (SUPGL), dvojité presklenie
(TURN-AD), Insect bio-stop (IBSS-ST)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

BAR
Varianty:

nerez / sklo

Popis:

horiace miesto na stretnutie s priateľmi

Obsah balenia:

spotrebič, splyňovací horák, bezpečnostná šachta, ochranné dotykové
a protiveterné sklo 4 ks, zapaľovací hák, 5l Biofuel, nalievacia nádoba

Rozmery/váha:

176 (105 výška stola) x 90 x 90 cm, cca 45 kg

Obj. kód

Popis

FL-BAR-ES

Bar (nerez / sklo)

Príslušenstvo:

dekoračné drevo (HSAB-09, ASTH-07), Superglow (SUPGL)

Cena bez DPH

Cena s DPH

2 050,00 €

2 460,00 €

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!
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THE FLAME

Pokyny pre umiestnenie spotrebičov vo verejných priestoroch
THE FLAME - vývoj firmy Biemann z Tirolska, vďaka symbióze medzi najnovšími technikami v stavbe krbov a pecí, použitiu kvalitných moderných materiálov a optimálnemu palivu vyvíjanému
priamo vo firme THE FLAME, viedol v krátkom čase k posunu na vedúce miesto výrobcov dekoračných ohňov na bioalkohol.

horáky

Pre každé použitie vo verejných priestranstvách, zohľadňujúc skutočnú situáciu, zhotovuje firma THE FLAME individuálnu dokumentáciu zodpovedajúcu novej norme „Norma pre ohniská
s tekutými palivami“.
To zaručuje bezpečnosť a slúži ako podklad pre úrady, pre získanie povolenia na prevádzku.
Dôležité údaje:

Horáky s max. spotrebou paliva 500 ml / h:

Horáky s max. spotrebou paliva 250 ml / h:

- max. dovolená náplň paliva: 500 ml/h
- max. dovolený čas horenia: 14 h
- max. dovolený podiel CO2 vo vzduchu: 5 000 ppm*
- max. dovolený podiel CO vo vzduchu: 30 ppm*
- max. dovolená povrchová teplota: 60°C (78 °C)
* parts per milion - častíc na milión

- Freeflame 17 / 30 / 40
- fakľový horák stredný
- flísový horák LUX 40-500
- flísový horák VBB5 a VBB10
- Slot 20 / 26

- pásový horák mini / malý / stredný
- fakľový horák malý s veľkým objemom
- miskový horák
- kalichový horák

!

Pri použití DVOCH a viac horákov musí
byť odvod spalín do exteriéru!

FREEFLAME (štrbinový) horák
Varianty:

nerez

Popis:

FREEFLAME malý
objem: 2 litre, čas horenia: do 5 hodín, spotreba cca 400 ml/hod.
Ja zabudovávaný najčastejšie do úzkych stĺpových spotrebičov, ponúka úzky
a vysoký plameň a je určený aj do faklí
FREEFLAME stredný
objem: 3 litre, čas horenia: do 6 hodín, spotreba cca 500 ml/hod.
Je to hlavný a najčastejšie používaný horák. Je vhodný na doplnenie krbov,
v letných mesiacoch, ideálny pre doplnenie dekoračným drevom
FREEFLAME veľký
objem: 3 litre, čas horenia: do 6 hodín, spotreba cca 500ml/hod.
Vďaka svojmu dlhému plameňu je vhodný na kombinovanie viacerých kusov
pre extra dlhý pás ohňa

Obsah balenia:

splyňovací horák, zapaľovací hák, zapaľovač

Rozmery/váha:

malý: 10 x 17 x 15 cm
stredný: 9 x 30 x 15 cm
veľký: 7 x 40 x 15 cm

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-FREE-17

Horák FREEFLAME (malý)

428,00 €

513,60 €

FL-FREE-30

Horák FREEFLAME (stredný)

498,00 €

597,60 €

FL-FREE-40

Horák FREEFLAME (veľký)

528,00 €

633,60 €

Príslušenstvo:

dekoračné drevo (HSAB-09, ASTH-07), Superglow (SUPGL)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

PÁSOVÝ horák
Varianty:

nerez

Popis:

pásový horák ponúka pás plameňov, je ideálny na kombinovanie viac kusov
horákov vedľa seba pre efekt širokého ohňa,
optimálne v kombinácii so Superglow
PÁSOVÝ malý
objem: 1 liter, čas horenia: 3 - 4 hodiny, spotreba cca 250 ml/hod.
PÁSOVÝ stredný
objem: 2 litre, čas horenia: 4 - 7 hodín, spotreba cca 250 ml/hod.

Obsah balenia:

splyňovací horák, zapaľovací hák, zhasínací poklop, zapaľovač

Rozmery/váha:

malý: 7 x 40 x 5,5 cm
stredný: 7 x 40 x 10 cm

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-BANB-05

Horák pásový (malý)

442,00 €

530,40 €

FL-BANB-10

Horák pásový (stredný)

493,00 €

591,60 €

Príslušenstvo:

Superglow (SUPGL)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!
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!

Pri použití TROCH a viac horákov musí
byť odvod spalín do exteriéru!

krby na bioalkohol

THE FLAME
Varianty:

nerez

Popis:

fakľový horák vytvára v exteriéri efekt plameňa, ktorý je znásobený najmä vetrom
do ohromujúceho objemu
FAKĽOVÝ malý s veľkým objemom
objem: 2,5 litra, čas horenia: 4 - 8 hodín, spotreba cca 250 ml/hod.
výška plameňa cca 30 - 50 cm
FAKĽOVÝ stredný
objem: 2,5 litra, čas horenia: 2 - 4 hodiny, spotreba cca 500 ml/hod.
výška plameňa cca 40 - 70 cm

Obsah balenia:

splyňovací horák, zapaľovací hák, zapaľovač

Rozmery/váha:

malý: Ø 17 cm
stredný: Ø 17 cm

Obj. kód

Popis

FL-FFFB-KG
FL-FFFB-ML

Cena bez DPH

Cena s DPH

Fakľový horák (malý s veľkým objemom)

318,00 €

381,60 €

Fakľový horák (stredný)

318,00 €

381,60 €

Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

Informácie o nových flísových horákoch
Prednosti flísových horákov:

Všeobecné informácie o nových flísových horákoch:

- jednoduché zapaľovanie
- plný plameň v priebehu pár minút
- krásne farebné a pohyblivé plamene
- jednoduché zhasnutie horáka
- veľký objem
- dlhý čas horenia
- optimálna ochrana proti preliatiu a vyšplechnutiu
- aj pre mierne sa kývajúce spotrebiče - závesné lampy, fakle...
- riziko vybuchnutia znížené na minimum
- zvýšená celková bezpečnosť

V nových flísových horákoch sa nezohrieva celý obsah paliva, ale len minimálne množstvo na povrchu flísovej vložky.
Znižuje sa tak na minimum nebezpečenstvo „vybuchnutia“ nahromadených výparov. Spaľovacia hlava a komora sú celkom
tepelne oddelené a palivo sa dostáva na povrch pomocou flísu.

horáky / flísové horáky

FAKĽOVÝ horák

Vďaka tomu nevzniká tlak z výparov, čo zamedzuje riziku „vybuchnutia“ výparov a umožňuje tak zhasnutie horáka pomocou
zhasínacieho poklopu.
Celkom uzavretý horák ponúka maximálnu bezpečnosť proti vyšplechnutiu pri rozkývaní či prevrhnutí. Vďaka tomu je
poranenie, poškodenie a riziko požiaru znížené na minimum.

FLÍSOVÝ horák VBB
Varianty:

farba čierna
VBB 5
objem: 1 liter, čas horenia: do 3 - 4 hodín, spotreba cca 250 ml/hod.
VBB 10
objem: 2 litre, čas horenia: do 4 - 7 hodín, spotreba cca 250 ml/hod.

Popis:

flísový horák VBB 5 a VBB 10 bez regulácie je určený ako náhrada do všetkých
spotrebičov s pásovým horákom - GAP, FLAT, ...
výlučne do privátnych preistorov, ľahko sa zapaľuje a pomocou krytu je ho možné
zhasiť, optimálne v kombinácii so Superglow

Obsah balenia:

horák, zapaľovací hák, zhasínací poklop, zapaľovač

Rozmery/váha:

VBB5: 7 x 40 x 5,5 cm
VBB10: 7 x 40 x 10 cm

Obj. kód

Popis

FL-VBB5
FL-VBB10
FL-ERVL-VBB5

Cena bez DPH

Cena s DPH

Flísový horák VBB 5

493,00 €

591,60 €

Flísový horák VBB 10

555,00 €

666,00 €

Náhradný flís pre VBB 5

7,10 €

8,50 €

FL-ERVL-VBB10

Náhradný flís pre VBB 10

7,10 €

8,50 €

Príslušenstvo:

Superglow (SUPGL)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!
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THE FLAME

flísové horáky / príslušenstvo

SLOT horák
Varianty:

SLOT 20
objem: 3 litre, čas horenia: do 6 hodín, spotreba cca 500 ml/hod.
SLOT 26
objem: 4 litre, čas horenia: do 8 hodín, potreba cca 500 ml/hod.

Popis:

horák na dodatočné zabudovanie do existujúcich piecok a krbov,
výlučne do privátnych priestorov,
optimálne v kombinácii so Superglow

Obsah balenia:

horák, zapaľovací hák, zhasínací kryt

Rozmery/váha:

SLOT 20: 9 x 20 x 20 cm, vonkajší rozmer 22 x 22 cm
SLOT 26: 9 x 25 x 25 cm, vonkajší rozmer 27 x 27 cm

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-SL20

SLOT 20

195,00 €

234,00 €

FL-SL26

SLOT 26

256,00 €

307,20 €

Príslušenstvo:

Superglow (SUPGL)
Nezabudnite si objednať kvalitné palivo Biofuel!

Dekoračné drevo
Varianty:

štiepané drevo Absolut
konárové drevo

Popis:

dekoračné drevo z ohňovzdornej keramiky s efektom horenia sa počas pôsobenia
plameňov dokáže v mieste styku s ohňom rozžeraviť

Obsah balenia:

štiepané drevo - 9 ks
konárove krevo - 7 ks

Rozmery/váha:

cca 28 x Ø 8 cm

Obj. kód

Popis

HSAB-09
FL-ASTH-07

Cena bez DPH

Cena s DPH

Set štiepaného dreva Absolut (9 kusov)

249,00 €

298,80 €

Set konárového dreva (7 kusov)

204,00 €

244,80 €

Cena bez DPH

Cena s DPH

4,20 €

5,04 €

Zapaľovací hák
Varianty:

nerez

Popis:

zapaľovací hák s horákom

Rozmery/váha:

cca 15 x 35 cm

Obj. kód

Popis

FL-ZUEN-HK

Zapaľovací hák

Nalievacie nádoby
Varianty:

1 liter / 2 litre / 3 litre

Popis:

nalievacia nádoba s ciachovaním objemu a ohybnou hadicou pre jednoduché
nalievanie do horáka

Rozmery/váha:

nádoba, ohybná hadica

Obj. kód

Popis

FL-BFGF-1L
FL-BFGF-2L
FL-BFGF-3L

Cena bez DPH

Cena s DPH

Nalievacia nádoba (1 liter)

18,50 e

22,20 €

Nalievacia nádoba (2 litre)

21,00 €

25,20 €

Nalievacia nádoba (3 litre)

27,00 €

32,40 €

Cena bez DPH

Cena s DPH

Dekoračné kamene
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Varianty:

biely mramor - Carrara
čierny mramor - Nero Ebano

Popis:

dekoračné kamene

Rozmery/váha:

veľkosť cca 6 cm, váha 25 kg

Obj. kód

Popis

FL-DKST-GR

Biely mramor - Carrara

27,00 €

32,40 €

FL-DKST-AZ

Čierny mramor - Nero Ebano

27,00 €

32,40 €

krby na bioalkohol

THE FLAME
Varianty:

INSECT BIO-STOP set pre LODGE, OUTDOR, BENCH a TENT

Popis:

nerušený pôžitok z posedenia vonku bez nepríjemných návštevníkov.
INSECT BIO-STOP bol špeciálne vyvinutý pre všetky exteriérové spotrebiče The Flame

Obsah balenia:

INSECT BIO-STIP set / špeciálny set vrátane emulzie (1 liter), misky s držiakom, telového repelentu (50 ml),
ošetrenia po poštípaní (10 ml)

Rozmery/váha:

miska s podstavcom pre Lodge, Bench a Tent cca výška 32 cm

Obj. kód

Popis

FL-IBS-ST

Set pre LODGE, OUTDOR, BENCH a TENT

FL-IBSS-ST

Set pre GARDEN

Cena bez DPH

Cena s DPH

111,00 €

133,20 €

87,00 €

104,40 €

Cena bez DPH

Cena s DPH

30,00 €

36,00 €

Aromaset
Varianty:

mix

Popis:

rýdze prírodné arómy rozpustné vo vode

Obsah balenia:

- Rosmary Mint (rozmarín/mäta)
- Vital Spirit (vitálny duch)
- Chocolate Lounge (čokoládová aróma - chuť do jedla)

Rozmery/váha:

3 x 50 ml

Obj. kód

Popis

FL-ARST-GS

Aromaset (3 x 50 ml)

Bio fuel palivo
Varianty:

Biofuel interiérové - najlepšie palivo pre akékoľvek použitie
Biofuel flísové - palivo špeciálne pre flísové horáky
Biofuel exteriérové - cenovo výhodnejšie palivo do exteriérov

Popis:

palivo top kvality na prírodnej báze, zvýraznená farba plameňa, bez zápachu pre interiér, flísové horáky aj exteriér

Obsah balenia:

kanister: 5 litrov
kanister: 25 litrov + záloha za kanister
kontajner: 1 000 litrov + cena za kontajner
(kontajner je vrátane technickej skúšky na 5 rokov a ostáva vo vlastníctve kupujúceho)

Príslušenstvo:

vypúšťací kohút, nalievacia nádoba

Obj. kód

Popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

FL-BFID-05

Biofuel palivo interiérové (5 litrový kanister)

13,90 €

16,68 €

FL-BFID-25

Biofuel palivo interiérové (25 litrový kanister)

61,90 €

74,28 €

FL-BFID-CT

Biofuel palivo interiérové (1000 litrový kontajner)

2 011,00 €

2 413,20 €

FL-BFVB-05

Biofuel palivo interiérové pre flísové horáky (5 litrový kanister)

13,90 €

16,68 €

FL-BFVB-25

Biofuel palivo interiérové pre flísové horáky (25 litrový kanister)

61,90 €

74,28 €

FL-BFVB-CT

Biofuel palivo interiérové pre flísové horáky (1000 l kontajner)

2 011,00 €

2 413,20 €

FL-BFOD-05

Biofuel palivo exteriérové (5 litrový kanister)

11,92 €

14,30 €

FL-BFOD-25

Biofuel palivo exteriérové (25 litrový kanister)

56,90 €

68,28 €

FL-BFOD-CT

Biofuel palivo exteriérové (1000 litrový kontajner)

1 862,00 €

2 234,40 €

FL-EINS-25

Záloha za 25 litrový kanister

FL-CONT-CT

Kontajner vrátane platnej technickej skúšky na 5 rokov

5,42 €

6,50 €

250,00 €

300,00

exteriérové krby / fakle

INSECT BIO-STOP

Vypúšťací ventil
Varianty:

na 5 l kanister
na 25 l kanister

Popis:

vypúšťací ventil na 5 a 25 litrové kanistre

Obj. kód

Popis

FL-ZAPF-05

Vypúšťací ventil (5 litrový kanister)

7,50 €

9,00 €

FL-ZAPF-25

Vypúšťací ventil (25 litrový kanister)

9,50 €

11,40 €

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tipy a triky
THE FLAME Biofuel - palivo s vlastnou receptúrou
THE FLAME Biofuel má špeciálne prísady, ktoré zabraňujú tvorbe zápachu počas horenia. Ďalšie prísady zabezpečujú krásny živý plameň ohňa
a navyše Biofuel obsahuje aj prísady, ktoré ho aromatizujú vôňou. Vyskúšajte a presvedčte sa sami.
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