
krbové vložky

S vášní 
pro oheň



Data / Data / Daten

Regulovatelný výkon
Adjustable output / Regulierbare Leistung 8 - 13 kW

Nominální výkon
Nominal output / Nennwärmeleistung 9,5 kW

Účinnost
Effi ciency / Wirkungsgrad 85 %

Prosklení
Glass / Glasscheibe

Čelní
Front / Front

SIGMA F S O NÁS  /  ABOUT US  /  ÜBER UNS

S výsuvnými dvířky na 
lankovém pojezdu
Topeniště LACfi re včetně 
žárobetonového roštu
Bezrámové potištěné sklo
Včetně obezdívacího rámečku 
4*45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním 
ovládacím prvkem

With vertically cabel-sliding fi re 
door
Cladding from LACfi re with a 
fi re-resistant concrete fi re grate
Design frameless glass screen
Cover frame 4*45° included
FLAMclean combustion system 
The only control lever of the air 
regulation

Hochschiebbar
Auskleidung mit 
Feuerbetonplatten 
LACfi re
Rahmenlose Designlasscheibe
Inklusive Blendenrahmen 4 x 45°
FLAMclean System
Einhebelsteuerung der 
Verbrennung

CZ

Za značkou FLAMEN KRBY A KAMNA stojí dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje, výroby a distribuce krbů jak v ČR, 
tak v celé Evropě. S vášní pro moderní design, vysoké technické parametry, zákazníka a s ohledem na ekologickou 
šetrnost vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme pro Vás teplovzdušné krby a jejich příslušenství. Naše produkty se vyznačují 
vytříbeným designem, lehkostí jejich ovládání, důrazem na kvalitní technické řešení, snadnou údržbou a použitím vysoce 
jakostních materiálů.
Náš závazek vůči životnímu prostředí dokládají certifi kace, které krby FLAMEN splňují: nejen základní evropskou normu 
ČSN EN 13229/A2, avšak i náročné emisní předpisy norem rakouských (15a-BVG) a německých (BImSchV Stufe II).
Na naše výrobky poskytujeme jednu z nejdelších záruk na trhu v délce trvání 10 let. I tato záruka činí z našich výrobků 
výbornou volbu zdroje tepla pro Vaši pohodu.
Kromě krbů dodáváme samozřejmě i široký sortiment vysoce kvalitního příslušenství a sortiment náhradních dílů 
udržujeme nejen po dobu záruky, ale po dobu životnosti krbů.
Jedinečnost krbů FLAMEN – systém spalování FLAMclean: distribucí čerstvého vzduchu pro hoření a systémem 
defl ektorů přispívá k dokonalejšímu spalování a čistému sklu.

ENG

Background of the FLAMEN FIREPLACES AND STOVES mark consists of a long term experience with development, 
production and distribution of fi replaces both in the Czech republic and Europe. With passion for modern design, high 
technical parameters, customer and with respect to the environment, we develop, produce and distribute hot-air fi replaces 
and their accessories. Our products are characterized by cultivated design, easy operation, emphasis on qualitative 
technical solution, easy maintenance and usage of high quality materials.
Our commitment to the environment is supported by the certifi cation of our products - they comply with not only the basic 
European standard EN 13229/A2, but also demanding emission directives of the Austrian (15a-BVG) and the German 
(BImSchV Stufe II) standards.
Our products bear one of the longest guarantee period on the market – 10 years. Besides the others, this guarantee 
makes our products an excellent choice of heat source for your home.
Besides of fi replaces, we also supply a wide range of high quality accessories. Spare parts are and will be supplied even 
after the guarantee period through the long life time of our fi replaces.
Uniqueness of FLAMEN fi replaces – burning system FLAMclean: Distribution of fresh air for burning and set of defl ectors 
contribute to the perfect combustion and clean glass.

DE

Hinter der Marke FLAMEN KAMINE UND ÖFEN stehen langjährige Erfahrungen mit Entwicklung, Fertigung und Vertrieb 
von Kaminen in Tschechien und in ganz Europa. Mit Leidenschaft für modernes Design, mit ausgezeichneten technischen 
Parametern und mit Rücksicht auf Umweltaspekte entwickeln wir für Sie Warmluftkamine und entsprechendes Zubehör. 
Unsere Produkte zeichnen sich durch ausgefeiltes Design, einfache Bedienung, hochwertige Materialien, sowie durch 
einfache Wartung aus.
Unsere Umweltverträglichkeit bestätigen die Zertifi kate, die unsere Kamine erfüllen. Nicht nur die europäische Grundnorm 
EN 13229/A2, sondern auch die anspruchsvolle Emissionsgrenzwerte der österreichischen Norm 15a-B VG, sowie auch 
der deutschen Norm BImSchV Stufe II werden erfüllt.
Auf unsere Produkte leisten wir eine 10 jährige Garantie - eine der längsten Garantiezeiten auf dem Markt. Unter 
anderem, diese Garantie macht unsere Wärmequellen zu einer ausgezeichneten Wahl für Sie.
Außer den Kaminen liefern wir natürlich auch eine breite Palette vom Zubehör und Ersatzteilen. Die Ersatzteile liefern 
wir nicht nur während der Garantiezeit, sondern auch während der gesamten Lebensdauer des Kamins.
Die Einzigartigkeit der FLAMEN Kamine ist das Verbrennungssystem FLAMclean: Die Zufuhr von frischer Luft für die 
Verbrennung und das System der Defl ektoren sorgen für perfekte Verbrennung und sauberes Glas.
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SIGMA R S 

Data / Data / Daten

Regulovatelný výkon
Adjustable output / Regulierbare Leistung 8 - 13 kW

Nominální výkon
Nominal output / Nennwärmeleistung 9,5 kW

Účinnost
Effi ciency / Wirkungsgrad 85 %

Prosklení
Glass / Glasscheibe

Rohové pravé
Corner right / Rechteckig

Data / Data / Daten

Regulovatelný výkon
Adjustable output / Regulierbare Leistung 8 - 13 kW

Nominální výkon
Nominal output / Nennwärmeleistung 9,5 kW

Účinnost
Effi ciency / Wirkungsgrad 85 %

Prosklení
Glass / Glasscheibe

Rohové levé
Corner left / Linkseckig

SIGMA L S 

S výsuvnými dvířky na 
lankovém pojezdu
Topeniště LACfi re včetně 
žárobetonového roštu
Bezrámové jednodílné
potištěné sklo
Včetně obezdívacího rámečku 
4*45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním 
ovládacím prvkem

With vertically cabel-sliding fi re 
door
Cladding from LACfi re with a 
fi re-resistant concrete fi re grate
Design frameless one-piece 
glass screen
Cover frame 4*45° included
FLAMclean combustion system 
The only control lever of the air 
regulation

Hochschiebbar
Auskleidung mit 
Feuerbetonplatten 
LACfi re
rahmenlose Designglasscheibe 
(Bogenglas)
Inklusive Blendenrahmen 4 x 45°
FLAMclean System
Einhebelsteuerung der 
Verbrennung

S výsuvnými dvířky na 
lankovém pojezdu
Topeniště LACfi re včetně 
žárobetonového roštu
Bezrámové jednodílné
potištěné sklo
Včetně obezdívacího rámečku 
4*45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním 
ovládacím prvkem

With vertically cabel-sliding fi re 
door
Cladding from LACfi re with a 
fi re-resistant concrete fi re grate
Design frameless one-piece 
glass screen
Cover frame 4*45° included
FLAMclean combustion system 
The only control lever of the air 
regulation

Hochschiebbar
Auskleidung mit 
Feuerbetonplatten 
LACfi re
rahmenlose Designglasscheibe 
(Bogenglas)
Inklusive Blendenrahmen 4 x 45°
FLAMclean System
Einhebelsteuerung der 
Verbrennung
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SIGMA F 

Data / Data / Daten

Regulovatelný výkon
Adjustable output / Regulierbare Leistung 8 - 13 kW

Nominální výkon
Nominal output / Nennwärmeleistung 9,5 kW

Účinnost
Effi ciency / Wirkungsgrad 85 %

Prosklení
Glass / Glasscheibe

Čelní
Front / Front

Data / Data / Daten

Regulovatelný výkon
Adjustable output / Regulierbare Leistung 8 - 13 kW

Nominální výkon
Nominal output / Nennwärmeleistung 9,5 kW

Účinnost
Effi ciency / Wirkungsgrad 85 %

Prosklení
Glass / Glasscheibe

Rohové pravé
Corner right / Rechteckig

SIGMA R 

S výsuvnými dvířky na 
lankovém pojezdu
Topeniště LACfi re včetně 
žárobetonového roštu
Elegantní rámové prosklení
Včetně obezdívacího rámečku 
4*45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním 
ovládacím prvkem

With vertically cabel-sliding fi re 
door
Cladding from LACfi re with a 
fi re-resistant concrete fi re grate
Elegant frame glass
Cover frame 4*45° included
FLAMclean combustion system 
The only control lever of the air 
regulation

Hochschiebbar
Auskleidung mit 
Feuerbetonplatten 
LACfi re
Moderne Designglasscheibe
Inklusive Blendenrahmen 4 x 45°
FLAMclean System
Einhebelsteuerung der 
Verbrennung

S výsuvnými dvířky na 
lankovém pojezdu
Topeniště LACfi re včetně 
žárobetonového roštu
Elegantní rámové prosklení
Včetně obezdívacího rámečku 
4*45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním 
ovládacím prvkem

With vertically cabel-sliding fi re 
door
Cladding from LACfi re with a 
fi re-resistant concrete fi re grate
Elegant frame one-piece glass
Cover frame 4*45° included
FLAMclean combustion system 
The only control lever of the air 
regulation

Hochschiebbar
Auskleidung mit 
Feuerbetonplatten 
LACfi re
Moderne Bogenglasscheibe
Inklusive Blendenrahmen 4 x 45°
FLAMclean System
Einhebelsteuerung der 
Verbrennung
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SIGMA L 

Data / Data / Daten

Regulovatelný výkon
Adjustable output / Regulierbare Leistung 8 - 13 kW

Nominální výkon
Nominal output / Nennwärmeleistung 9,5 kW

Účinnost
Effi ciency / Wirkungsgrad 85 %

Prosklení
Glass / Glasscheibe

Rohové levé
Corner left / Linkseckig

SIGMA F, SIGMA R/L

S výsuvnými dvířky na 
lankovém pojezdu
Topeniště LACfi re včetně 
žárobetonového roštu
Elegantní rámové prosklení
Včetně obezdívacího rámečku 
4*45°
Systém spalování FLAMclean
Regulace vzduchů jedním 
ovládacím prvkem

With vertically cabel-sliding fi re 
door
Cladding from LACfi re with a 
fi re-resistant concrete fi re grate
Elegant frame one-piece glass
Cover frame 4*45° included
FLAMclean combustion system 
The only control lever of the air 
regulation

Hochschiebbar
Auskleidung mit 
Feuerbetonplatten 
LACfi re
Moderne Bogenglasscheibe
Inklusive Blendenrahmen 4 x 45°
FLAMclean System
Einhebelsteuerung der 
Verbrennung

www.fl amen.cz www.fl amen.cz

 CZ
 Moderní designové bezrámové prosklení s potiskem (SIGMA S) nebo elegantní rámové prosklení (SIGMA)
 Provedení čelní (F S, F), rohové pravé (R S, R), rohové levé (L S, L) – provedení rohové s jednodílným sklem
 Vertikální výsuv a horizontální otevírání
 Možnost napojení čerstvého vzduchu pro hoření z exteriéru Ø 120 mm
 Moderní jednoduchý design, s nerezovým madlem a jediným ovládacím prvkem
 Elegantní výstelka topeniště z materiálu LACfi re se čtyřletou zárukou, výstelka akumuluje teplo pro účinné, 
 efektivní a čisté spalování
 Včetně obezdívacího rámečku 4*45°
 Včetně podstavce a rektifi kačních šroubů
 Kvalitní bezúdržbový pojezd s nerezovými lanky
 Se systémem FLAMclean pro čisté sklo a nízké zplodiny
 Topeniště dokonale utěsněno
 S roštem a popelníkem
 Kvalitní výrobní provedení
 Záruka na těleso krbu 10 let
 Certifi kace dle ČSN EN 13229, 15a-BVG, BlmSchV Stufe II
 Příslušenství: teplovzdušný výměník, elektronická regulace Timpex, obezdívací římsa

 EN
 Design decorated frameless glass screen (SIGMA S) or elegant frame glass (SIGMA)
 Front (F S, F), corner right (R S, R) or corner left (L S, L) fi re door glass – corner types with one-piece bent glass
 Vertical sliding and horizontal opening
 External air nozzle Ø 120 mm
 Modern simple design with stainless steel handle and the only control lever
 Elegant cladding from LACfi re with a 4-year guarantee, heat accumulation for effi cient and clean wood burning
 Cover frame 4*45° included
 Including support and rectifying screws
 High quality maintenance-free and silent cable slide of the fi re door
 With FLAMclean system for clean glass and low emissions
 Combustion chamber completely sealed
 With a grate and an ash pan
 Quality manufacturing
 10-year guarantee on the steel body
 Certifi ed according to ČSN EN 13229, 15a-BVG, BlmSchV Stufe II
 Accessories: Hot-air exchanger, electronic regulation TIMPEX, walling cornice

 DE
 Moderne rahmenlose Designglasscheibe (SIGMA S) oder elegante Rahmenglasscheibe (SIGMA)
 Front- (F S, F), Rechteckig- (R S, R) oder Linkseckig- (L S, L) Glasscheibe – eckige Typen mit Bogenglas
 Hochschiebbares und horizontales Öffnen 
 Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr Ø 120 mm
 Modernes und einfaches Design mit rostfreiem Türgriff
 Einhebelsteuerung der Verbrennung
 Elegante Auskleidung mit Feuerbetonplatten LACfi re (4-Jahre Garantie) sammelt die Wärme für wirksame, effektive 
 und saubere Holzverbrennung
 Inklusive Blendenrahmen 4 x 45°
 Inklusive Gestell und vier Stellfüßen
 Hochwertige wartungsfreie Seil-Rollenführung für optimale Laufruhe
 FLAMclean System für saubere Scheibe und niedrige Emissionen
 Verbrennungskammer perfekt abgedichtet
 Mit Feuerrost und Aschekasten
 Hochwertige Ausführung
 10 Jahre Garantie für das Kamingehäuse
 Zertifi ziert nach ČSN EN 13229, 15a-BVG, BlmSchV Stufe II
 Zubehör: Warmluftmantel, elektronische Regulation Timpex, Tragrahmen



SIGMA F, SIGMA R/L SIGMA F, SIGMA R/L

www.fl amen.cz www.fl amen.cz

Technické parametry / Technical parameters / Technische parameter

Materiál
Material / Material

Ocelový plech
Steel sheet / Stahlblech

Nominální výkon
Nominal output / Nennwärmeleistung 9,5 kW

Regulovatelný výkon
Reg. output / Reg. Leistung 8 - 13 kW

Účinnost
Effi ciency / Wirkungsgrad 85 %

Otevírání
Opening / Öffnung 

Horizontální + vertikální
Horizontal + Vertical / Vertikal

Min. průměr komínu
Min. chimney diameter / Min. Schornstein-Durchmesser 200 mm

Vytápěný prostor
Heated area / Beheizbare Fläche ~105 - 333 m3

Hmotnost 
Weight / Gewicht  236 / 240 kg

Palivo
Fuel / Brennstoff

Dřevo, dřevěné brikety
Wood, wooden briquettes / Holz, Holzbrikett

Velikost polena
Log / Holzscheit 33 cm

Spotřeba paliva
Fuel consumption / Brennstoff-verbrauch 2,6 kg/h

Topeniště
Cladding / Auskleidung LACfi re

Obsah CO při 13% O2
CO content at 13% O2 / CO Inhalt umgerechnet auf 13% O2 0,09 %

Obsah vody ve dřevě
Max. moisture content / Brennholzfeuchtigkeit < 20 %

Minimální provozní tah
Min. operating chimney draught / Notwendiger Förderdruck 12 Pa

Průměr kouřovodu (vnější/vnitřní)
Smoke socket diameter (outer/inner) / Abgesstutzen - Durchmesser (aussen/innen) 159 / 168  mm

Prům. teplota spalin
Mean fl ue gas temperature / Durchschnitt. Abgastemperatur  199 °C

Prům. teplota spalin za kouř. hrdlem při jm. výkonu
Mean fl ue gas temperature behind smoke socket by nominal output / 
Durchschnitt. Abgastemperatur nach Abgasstututzen bei der Nennleistung 

209 °C

Hmotnostní průtok spalin
Flue gas mass fl ow / Abgasmassenstrom 7,4 g/s

Přívod externího vzduchu 
External air nozzle / Externe Verbrennungsluftzufuhr  Ø 120 mm

Designový obezdívací rám
Design cover frame / Design Blendenrahmen 4x45°

designové madlo z nerezi
design fi re door handle made of stainless steel / 
Griff aus Edelstahl

žárobetonové topeniště LACfi re
elegant cladding from LACfi re (fi re-resistant concrete) / 
elegante Auskleidung mit Feuerbeton LACfi re

kvalitní provedení pojezdu
quality cable slide of the fi re door / 
hochwertige wartungsfreie Seil-Rollenführung 
für optimale Laufruhe
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FLAMEN, s.r.o.
Svitavská 500/7
678 01  Blansko

tel.: +420 775 437 814
e-mail: blansko@fl amen.cz
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198 00  Praha 9
tel.: +420 775 440 010
e-mail: praha@fl amen.cz


