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VENKOVNÍ KRBY A DŘEVNÍKY

TROLL 700

OUTFIRE
materiál smaltovaná
litina

materiál smaltovaná
litina, černá / hnědá

770 x 700 x 700 mm
vyška bez sady na uzení

Ø 500 mm

150 kg

15 kg

základní korpus

OUTFIRE XL (černá)

příslušenství: sada na uzení,
odkládací plochy, rošty, pánve

OUTFIRE GUSS - FEUERBOX (krb / gril)

Ø 725 mm, 27 kg

OUTFIRE FIRE TOWER

materiál smaltovaná
litina hnědá

materiál smaltovaná
litina černá

520 x 330 x 550 mm

610 x Ø 300 mm

40 kg

38 kg

rozpalovací
otvor

přídavná grilovací plocha

ADURO KRB (krb / gril, černý lak)

integrovaný
popelník

TRIGON
kamnářská černá ocel

materiál smaltovaná
litina černá

1240 x 600 x 580 mm

Ø 720 mm, výška 380 mm

32 kg

24 kg
přídavný lem proti větru

nerezový grilovací rošt,
dřevěná madla

možnost
grilování,
přídavná plocha

ohniště
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VENKOVNÍ KRBY A DŘEVNÍKY
HEXAGON

TRAPEZ
nízkolegovaná ocel

nízkolegovaná ocel

471 x 541 x 400 mm

236 x 534 x 400 mm

17,5 kg

13,8 kg

libovolná
možnost kombinace

QUAD (venkovní krb na pelety) - novinka

libovolná
možnost kombinace

TIPI L (venkovní krb / gril)

nízkolegovaná ocel

nízkolegovaná ocel

486 x 364 x 364 mm

1475 x 666 x 737 mm

30 kg

45 kg

- velká kapacita pelet = 4 kg
- integrovaný ventilátor
- poháněný pouze powerbankou
(součástí balení)
- bez nutnosti připojení do zásuvky
- možnost vaření
- pohodlné rozpálení pomocí gelu
- gumová podložka (volitelné)

3 velikosti
S, M, L

ADURO KRB (venkovní krb / gril)

rošt na grilování
pouze pro TIPI L

ADURO OPTIMALIZÁTOR TAHU - novinka
nízkolegovaná ocel

ventilátor na regulaci
tahu komínů

1240 x 600 x 580 mm

8,5 kg

32 kg

barva: černá / nerez

Technické parametry:

nerezový grilovací rošt,
dřevěná madla

- Napětí - 24 VDC
- Otáčky - 400 - 1.300 ot./min
- Stálý elektrický proud - 1,3 A
- Spotřeba energie - 1,8 W - 22 W
- Hmotnost - 8,5 kg
- Maximální provozní teplota
500 ° C
- Materiál - AISI 304

