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Krbový modul integrovaný do komínu



 

SCHIEDEL KINGFIRE-PARAT

řada výhod pro vás

SCHIEDEL KINGFIRE-PARAT
krbový modul integrovaný do komínu

 Unikátní konstrukční řešení v jednom díle

 Eliminace montážních chyb – smontováno v závodě

 Vysoká kvalita zpracování 

 Rychlá výstavba – okamžitě funkční

 Elegantní řešení – moderní design

 Vysoká variabilita následné úpravy

 Úspora místa v dispozici

 Jedinečná kompatibilita

 Patentovaný přechod na komínový systém Schiedel

„Konečně večery u ohně“ – nohy nahoře a polínko dřeva přiložené do krbových kamen. Duše se v tomto 

momentu může zcela uvolnit. Vrátit se domů a mít klid. Kdo by si nepřál po celodenním hektickém dni 

trochu uvolnění a relaxace v příjemném prostředí domova.



Teplo, které získáte za příznivou cenu 

a přitom ušetříte

až 10% energie

místo v dispozici

čas při montáži



 přívod sekundárního vzduchu, díky kterému je sklo

 dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot 

 patentovaná, samostatně uzavíratelná protipožární

 dvířka pro provoz v uzavřené místnosti

 šamotové ohniště

 přívod hlavního a vedlejšího vzduchu 

 regulovaný odděleně 

 palivo: dřevo a dřevěné brikety

 vyměnitelná krbová vložka

Srdcem krbového modulu KINGFIRE-PARAT je krbová vložka, která 

může být provozována i jako nezávislá na přístupu okolního vzduchu, 

což je výhodou v domech se zabudovanými větracími systémy. Pokročilé 

technologie spalování zajišťují správné spalování a atraktivní plápolavý 

oheň stejně jako nejlepší využití paliva. Patentovaná technologie osazení 

krbové vložky umožňuje kdykoli její snadnou výměnu bez velkých nákladů 

(např. vložka s tepelným výměníkem, přechod na peletové topení aj.).
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Schiedel, s. r. o.

Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy

Tel.: 326 999 011, schiedel@schiedel.cz

www.schiedel.cz

Technická data

Rozměry (š x d x v): 550 x 550 x 2 940 mm

Hmotnost: cca 600 kg (manipulace s jeřábem)

Parametry vytápění:

Jmenovitý výkon: 7 kW

Účinnost: > 80 %

Vytápěcí schopnost: 150 až 200 m2

Průměrná spotřeba dřeva: 2,6 kg

Přední panel: 1 250 x 480 mm

Barva panelu: šedá litina

Barva mřížky: šedá litina


