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650C/073+

10,5 kW

Pyrolytické
sklo

15 hod

CAPVISION

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
– nepretržité horenie CSB

- Pyrolytické sklo
- Šedá liatina
-  Nominálny výkon 
10,5kW

- Účinnosť 65%
-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
15 hodín (dávka približne 
16 kg suchého dreva)

- Dĺžka polien 50 cm
- Váha vložky 120 kg
- Dymovod Ø 200 mm
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

- Defl ektor
-  Zadné čelo 
odmontovateľné z vnútra 
vložky

- Vyberateľný rošt
- Zábrana na drevo
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- Veľký popolník
- 5 rokov záruka

Najmenšia krbová vložka z našej rady dokáže 
horieť až 15 hod( laboratórne podmienky). Jej 
nominálny výkon je 10,5kW! Jej jemné a úhľadné 
línie vyhovujú  klasickým aj moderným krbom.

650C/077+
dvierka s bočným 
otváraním v mosadznom 
prevedení

650C/074
druhý plášť 2 výstupy 
priemer 160

650C/077+  650C/074

650C/073+
dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení
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820T/075

820T/075 

15 kW12 hod

TOTALVISION

Ohýbané prizmatické sklo ponúka panoramatický 
pohľad na oheň. Dvierka sú z liatiny a pritom 
zachovávajú krehké línie. Systém protizávažia 
umožňuje ľahkú manipuláciu. Pre uľahčenie 
prikladania dreva a údržby skla, majú dvierka 
bočné otváranie. 

dvierka s dvojitým 
otváraním v mosadznom 
prevedení

820T/076
druhý plášť 2 výstupy 
priemer 

820T/072  820T/076

820T/072
dvierka s dvojitým 
otváraním v šedom 
prevedení

820T/093
dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení

820T/094
dvierka s bočným 
otváraním v mosadznom 
prevedení

820T/093 

820T/094

-  Nálepka kvality 
“Flamme  Verte“

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
–  nepretržité horenie 
CSB

- Keramické sklo
- Šedá liatina
- Nominálny výkon 15 kW
- Účinnosť 65%
-  CO priemerný - 13%, 
O2: 0,41%

-  Doba horenia v 
redukovanom režime 
12 hodín (dávka približne 
19 kg suchého dreva)

- Dĺžka polien 65cm
-  Váha vložky so zdvihom 
dohora  245 kg

-  Váha vložky bez zdvihu 
dohora 203 kg

- Dymovod Ø 200 mm
- Komínová klapka 
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

- Defl ektor
-  Zadné čelo 
odmontovateľné z vnútra 
vložky

- Vyberateľný rošt
- Zábrana na drevo
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- Veľký popolník
- 5 rokov záruka
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880F/105+

FLAMING

-  Nálepka kvality 
“Flamme  Verte“

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
–  prerušované horenie 
ISB a nepretržité horenie 
CSB

- Pyrolytické sklo
- Šedá liatina
- Nominálny výkon 15 kW
- Účinnosť 71%
-  CO priemerný - 13%, 
O2: 0,16%

-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
10 hodín (dávka približne 
15 kg suchého dreva)

- Dĺžka polien 75 cm
- Váha vložky 175 kg
- Dymovod Ø 230 mm
- Komínová klapka 
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

-  Prívod primárneho 
vzduchu do kozuba cez 
kozlíky (patentované)

- Dvojité spaľovanie
- Defl ektor
- Vyberateľné kozlíky
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- 5 rokov záruka

Dokonalosť sa nedosahuje vtedy, keď už nie je 
možné nič dodať, ale vtedy, keď nie je možné nič 
odobrať. 

„Antoine de Saint-Exupéry“. 

Krbová vložka Flaming je vyrábaná podľa 
najnovších technológií. Tak ako rada vložiek 
Clairfl am profi tuje z vysokých výkonov a účinnosti.

880F/105+
dvierka s bočným 
otváraním v chrómovom 
prevedení

880F/104+

880F/104+
dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení

15 kW

10 hodPyrolytické
sklo
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685C/084+

685C/084+ 

CLAIRFLAM 685

Koncepcia nových krbových vložiek Clairfl am 
(685,775,880) ponúka mnohé výhody
- veľmi atraktívna cena
- dokonalý pohľad na oheň
-  vyššie výkony (väčšia účinnosť, menej 
odvádzaných plynov)

-  čistejšie sklo vďaka pyrolytickému sklu a dvojitému 
spaľovaniu

dvierka s bočným 
otváraním v mosadznom 
pevedení. Pyrolytické sklo

685C/085
druhý plášť 2 výstupy 
priemer 160

685C/083+  685C/085

685C/084
dvierka s bočným 
otváraním v mosadznom 
prevedení. Keramické 
sklo.

685C/083+
dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
pevedení. Pyrolytické sklo

685C/083
dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení. Keramické sklo

15 kW

Pyrolytické
sklo

10 hod

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
–  prerušované horenie 
ISB 

-  Sklo keramické a 
pyrolytické 

- Šedá liatina
- Nominálny výkon 15 kW
- Účinnosť 71%
-  CO priemerný - 13%, 
O2: 0,67%

-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
10 hodín (dávka približne 
15 kg suchého dreva)

- Dĺžka polien 50 cm
- Váha vložky 112kg
- Dymovod Ø 200 mm
- Komínová klapka 
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

-  Prívod primárneho 
vzduchu do kozuba cez 
kozlíky (patentované)

- Dvojité spaľovanie
- Defl ektor
- Vyberateľné kozlíky
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- 5 rokov záruka

ilavsky
Rectangle

ilavsky
Rectangle

ilavsky
Rectangle

ilavsky
Typewriter
2

ilavsky
Typewriter
3

ilavsky
Typewriter
50

ilavsky
Rectangle

ilavsky
Typewriter
2
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775C/103+

CLAIRFLAM 775

Rada Clairfl am prijala estetiku, ktorá je rozhodne 
súčasná. Dvierka, kozlíky a dekorácia zadného 
čela  sú znakom moderného designu. Chromovaná 
verzia 775 zdôrazňuje túto tendenciu. Údržba 
chromovaných dvierok je veľmi jednoduchá.

775C/102+
dvierka s bočným 
otváraním v mosadznom 
prevedení

775C/103+
dvierka s bočným 
otváraním 
z pochromovanej liatiny 

775C/102+

775C/101+
dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení

16 kW

Pyrolytické
sklo

12 hod

775C/101+

-  Nálepka kvality 
“Flamme  Verte“

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia –  
prerušované horenie ISB 

- Pyrolytické sklo
- Šedá liatina
- Nominálny výkon 16 kW
- Účinnosť 71%
-  CO priemerný - 13%, 
O2: 0,3%

-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
12 hodín (dávka približne 
20 kg suchého dreva)

- Dĺžka polien 65cm
- Váha vložky 150 kg
- Dymovod Ø 200 mm
- Komínová klapka 
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

-  Prívod primárneho 
vzduchu do kozuba cez 
kozlíky (patentované)

- Dvojité spaľovanie
- Defl ektor
- Vyberateľné kozlíky
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- 5 rokov záruka
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880C/091+

880C/091+ 

CLAIRFLAM 880

Pre uspokojenie vašich potrieb, sú k dispozícií 3 typy 
krbovej vložky Claifl am. Typ 880 poskytuje nominálny 
výkon 19kW! Túto vložku si môžete vybrať z dôvodov 
čisto estetických. Jej rozmer ponúka nádherný pohľad 
na oheň, ktorému sa nič nevyrovná.

dvierka s bočným 
otváraním v mosadznom 
prevedení

880C/092
druhý plášť 2 výstupy 
priemer 160

880C/090+   880C/092
880C/090+
dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení

19 kW

Pyrolytické
sklo

10 hod

-  Nálepka kvality 
“Flamme  Verte“

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
–  prerušované 
horenie ISB 

- Pyrolytické sklo
- Šedá liatina
- Nominálny výkon 19 kW
- Účinnosť 73%
-  CO priemerný - 13%, 
O2: 0,2%

-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
10 hodín 

- Dĺžka polien 75cm
- Váha vložky 200kg
- Dymovod  Ø 230 mm
- Komínová klapka 
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

-  Prívod primárneho 
vzduchu do kozuba cez 
kozlíky (patentované)

- Dvojité spaľovanie
- Defl ektor
- Vyberateľné kozlíky
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- 5 rokov záruka
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842S/098

SPLENDIDFLAM

Dvierka tejto vložky sú v oblúkovom mosadznom 
prevedení s rádiusom 408. Dvierka môžu byť úplne 
otvorené, čím získate dojem otvoreného ohniska. 
Vložka je vybavená sekundárnym prívodom 
vzduchu pre dvojité spaľovanie. Vo vnútri vložky sú 
umiestnené kozlíky pre prívod primárneho vzduchu. 

842S/097
vnútro v šedom 
prevedení

842S/098
vnútro v tehlovom 
prevedení

842S/097

10,5 kW7 hod

- Vyhovuje EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
–  prerušované horenie 
ISB 

-  Oblúkové keramické 
sklo – rádius 408

- Šedá liatina
-  Dvierka sa môžu otvárať 
do ľavej alebo pravej 
strany

-  Nominálny výkon 
10,5 kW

-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
7 hodín (dávka približne 
17 kg suchého dreva)

- Dĺžka polien 50cm
- Váha vložky 200 kg
- Dymovod Ø 230 mm
- Komínová klapka 
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

-  Prívod primárneho 
vzduchu do kozuba cez 
kozlíky (patentované)

- Dvojité spaľovanie
- Defl ektor
- Vyberateľné kozlíky
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- 5 rokov záruka
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692P/078+

692P/079+ 

PULSVISION

Krbová vložka Pulsvision  je určená pre osadenie 
do existujúceho krbu. Je vybavená dvojrýchlostným 
ventilátorom, umožňujúcim cirkuláciu tepla a jeho 
distribúciu. Vyberte si Pulsvision pre premenu vášho 
krbu na vykurovacie zariadenie.

dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení

692P/079+
dvierka s bočným 
otváraním v mosadznom 
prevedení

692P/078+

10,5 kW

Pyrolytické
sklo

13,5 hod

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia –  
prerušované horenie ISB 

- Pyrolytické sklo
- Šedá liatina
-  Nominálny výkon 
10,5 kW

-  Doba horenia v 
redukovanom režime 
až 13,5 hodín (dávka 
približne 18 kg suchého 
dreva)

-  Ventilátor s prietokom 
112m3/hod 
(dve rýchlosti)

-  Bezpečnostná 
a samospúšťacia sonda 
spína pri teplote 50°C

-  Výstup teplého vzduchu 
na prednej strane 
a 2 vývody o priemere 
125mm pre napojenie           
teplovzdušného rozvodu

- Dĺžka polien 50 cm
- Váha vložky 130kg
- Dymovod Ø 200 mm
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

- Defl ektor
-  Zadné čelo 
odmontovateľné 
z vnútra vložky

- Vyberateľný rošt
- Zábrana na drevo
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- 5 rokov záruka
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680V/099

VULCAFLAM

Jednoduchosť, triezvosť a účinnosť sú prvoradé 
kvality tohto modelu. Napriek nízkej cene je táto 
krbová vložka zaradená do kategórie „nepretržité 
horenie“ a „Flamme verte“. 680V/099

dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení

10 kW14 hod

-  Nálepka kvality 
„Flamme verte“

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
– nepretržité horenie CSB

- Keramické sklo
- Šedá liatina
- Nominálny výkon 10 kW
- Účinnosť 73%
-  CO priemerný 
– 13%, O2: 0,6%

-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
14 hodín (dávka približne 
15 kg suchého dreva)

- Dĺžka polien 50cm
- Váha vložky 128 kg
- Dymovod  Ø 200 mm
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

- Defl ektor
-  Zadné čelo 
odmontovateľné 
z vnútra vložky

- Vyberateľný rošt
- Zábrana na drevo
- Popolník 
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- 5 rokov záruka
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Výklad technických parametrov

Laboratórne podmienky

V tomto katalógu Vám predstavujeme výkonnosť našich krbových vložiek: nominálny (menovitý) výkon, autonómiu a pre krbové vložky odpovedajúce  EN 13229 - výkonnosť a priemer CO.
K pochopeniu  týchto údajov je treba uviesť niekoľko vysvetlení:
Všeobecne je nutné vedieť, že údaje sú výsledkom laboratórnych skúšok uskutočnených podľa platných noriem EN 13 229. Práve tieto normy uvádzajú za akých podmienok musia 
byť tieto skúšky realizované. Napríklad norma EN 13 229 stanovuje ťah (podtlak) na 12 Pa po dobu skúšky pri pomalom horení a stupni vlhkosti polien dreva na 16%+ -4%... tento 
výpočet nie je konečný, ale umožňuje pochopiť, že výkony, ktoré  uvádzame sa môžu líšiť od tých, ktoré dosiahnete u Vás doma vo vašich podmienkach.
Z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste sa riadili našimi radami pre inštaláciu a používanie a mohli čo najlepšie využívať výkonnosť našich prístrojov.
Napríklad poddimenzovanie prívodu konvenčného vzduchu môže spôsobiť zníženie nominálneho výkonu prístroja o viac ako 50%.

Nominálny výkon

Po úplnom vyhorení vložených polien a pri normálnej rýchlosti horenia (nastavenie prívodu vzduchu naplno) dosiahnete priemernú tepelnú výkonnosť. Je treba rozlišovať minimálny 
a maximálny výkon. Maximálny tepelný výkon sa obvykle získava v najpriaznivejšej štvrťhodine. Maximálny výkon môže byť dvakrát vyšší než nominálny výkon.

Účinnosť

Ide o vzťah vyjadrený v % medzi energiou vzniknutou v krbovej vložke vo forme tepelnej (užitočnej) energie a energiou dosiahnutou v dreve pred zhorením (vložená energia) inak 
povedané, čím väčší je výkon, tým účinnejšie je drevo využité.

Spaliny

Priemerné CO pri 13% O2 umožňuje vyhodnotiť čistotu prístroja vo vzťahu k životnému prostrediu. Čím nižší je CO, tým čistejší je prístroj. I keď CO nie je jedinou splodinou 
vypúšťanou do ovzdušia pri spaľovaní dreva, je aj tak CO dobrým ukazovateľom týchto splodín.

Nepretržité horenie

Prístroj je zaradený ako „stále horiaci“ pokiaľ dokáže fungovať pri pomalej rýchlosti horenia a neprekračuje 33% rýchlosť normálneho horenia /normálne horenie sa zhoduje 
s nominálnou tepelnou výkonnosťou/. To zodpovedá tepelnému výkonu 3x menšiemu s väčšou dĺžkou horenia pomalom horení ako pri normálnom horení.
Prístroj musí byť schopný pracovať v predĺženom čase (viac ako celé vykurovacie obdobie) bez toho, aby sa muselo znovu zapaľovať. (Preto je potrebný popolník)
Dĺžka horenia v prístroji musí byť minimálne 10 hodín. Nová norma EN13229 nevyžaduje dodržiavanie 2 posledných kritérií k získaniu značky „nepretržité horenie“ - CSB
Aj napriek tomu si myslíme, že u Fonte Flamme sú tieto kritéria dôležité. Preto nové prístroje označené „nepretržité horenie – CSB“ ich všetky dodržujú. V opačnom prípade sú naše 
prístroje uvádzané ako „prerušované (striedavé) horenie“ - ISB

Nezávislosť

Kapacita prístroja zaručí pomalé horenie po minimálnu dobu, bez prikladania paliva a bez pomoci tak, aby na konci tejto doby horúce uhlíky umožnili rozhorenie nového dreva, 
bez ďalšieho zapálenia.


