KRBOVÁ KAMNA FLAMINGO
Krbová kamna Flamingo jsou díky své vysoké kvalitě a velmi rozumné
ceně velice žádaným artiklem teplovzdušných kamen na Českém
i Evropském trhu. Krbová kamna Flamingo nabízejí standardní
možnost externího napojení přívodu vzduchu. Pro co nejefektivnější
spalování je přivedený vzduch dále rozdělen na primární (pod rošt),
sekundární na oplach skla a terciální pro podporu spalování plynných
částic. Komora je vykonstruovaná tak, aby byla dosažená vysoká
účinnost a malá spotřeba paliva, která činí průměrně 2kg na hodinu.
Vnitřek spalovacího prostoru tvoří český šamot a litinový rošt. Díky
tomu je komora téměř nesmrtelná. Kamna jsou vyrobena z 3 a 5 mm
plechu, kde 5mm plech je použit na komponenty spalovací komory.
Díky tomu poskytujeme na krbová kamna záruku 5 let.

Výhody krbových kamen

sekundární spalování
(zajištuje čisté sklo a dokonalé spalování
plynných částí díky speciálnímu přívodu
sekundárního a terciálního vzduchu)
 oplach skla předehřátým vzduchem
 velice odolné sklo
 primární přívod vzduchu

1
2

(základní přívod, který je potřeba
při zatápěni a je přiveden pod rošt)

5

+ Horní odvod spalin

 popelník
(ke snadnému vysypání popela)

+ 150mm kouřovod
+ snadno vyměnitelná dlažba

 čistota skla je zaručena předehřátým
vzduchem, který proudí na sklo
z vrchní části kamen

+ dvouplášťová, konvekční kamna
+ 30mm šamotová vyzdívka
4

1

terciální přívod vzduchu

2

sekundární přívod vzduchu

3

možnost napojení vzduchu z exteriéru

4

primární přívod vzduchu
3

5

sekundární spalování

Vložky splňují nejpřísnější evropské CE normy
(EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus)

Vyrobeno v HS Flamingo s.r.o.,
třída Osvobození 65, CZ - 550 01 Broumov, Česká republika
tel.: +420 491 422 647, fax: +420 491 521 140
e-mail: info@hsflamingo.cz, www.hsflamingo.cz

Vyměnitelná dlažba

Kontakt pre slovenských zákazníkov:
tel.: 041/4214558 | e-mail: info@hsflamingo.sk

LET

ZÁRUKA

› MELAND

› NARVIK

› ESPO I

› MELAND BIANCO

› NARVIK GREY

› ESPO II

› STAVANGER

› VEGA

› ESPO I PURPLE

› STAVANGER DARK

› VEGA BIANCO

› ESPO II CREME

