Dánský design
Heta A/S je rodinná výrobní společnost se sídlem ve městě
Lemvig na západním pobřeží kontinentálního Dánska.
Krbová kamna HETA jsou navrhována, vyvíjena a vyráběna
ve městě Lemvig.

DÁNSKÁ KRBOVÁ KAMNA

Společnost má k dispozici moderní výrobní závody a zařízení. Ve
společnosti Heta se neustále snaží provádět nové modernizace
a držet krok s dobou prostřednictvím neustále upravovaného
a komplexního sortimentu krbových kamen Heta. Dokonce i
v této moderní době zůstávají tradiční zručnost a profesionální
hrdost hlavními a klíčovými hodnotami společnosti. Výsledkem
jsou inovativní a vysoce funkční krbová kamna.

Dánská produkce a kvalita
Díky technologii čistého spalování CLEAN BURN představují
krbová kamna nejkvalitnější výrobky vyrobené v Dánsku.
S využitím moderní technologie spalování dosahují naše
krbová kamna vysoké účinnosti spalování. Tato technologie
také zabraňuje ulpívání sazí na sklo dveří a na kouřovody.
Jakmile se v kamnech zapálí oheň, od velkých skleněných
dveří se okamžitě rozšíří zdravé a příjemné sálavé teplo.
Brzy poté začne konvekční systém šířit teplo a příjemnou
atmosféru do místnosti a přilehlých prostor.

• patentovaný utěsněný velkoobjemový popelník 8l / 3l
• litinové dno s pohyblivým roštem
• konvekční kamna s litinovými dvířky
• funkční pečící trouba
• integrované krbové nářadí
• možnost smaltování do 9 barev (dvířka, horní deska, bočnice)
• možnost obkladu kamen (horní deska, bočnice)
• druhy obkladu: mastek, pískovec (2 odstíny), granit (2 povrchové úpravy),
keramika (42 barev)
• nejvíce žárem namáhané díly z oceli DD11 o tl. 5 mm
• automatický uzavírač dvířek
• externí přívod vzduchu
• velký rozsah výkonu (2 - 15 kW)
• možnost spalování uhelných briket (nejvyšší kvalita kamen!)

Mistr mezi kamny - Inspire 55H

Mnoho z našich výrobků je vybaveno akumulačními kameny
a žárobetony, které zadržují teplo. Po zahřátí zůstávají tyto
kameny teplé několik hodin a pomalu toto teplo uvolňují
do celého prostoru krbových kamen.

Krbová kamna Inspire 55H obdržela v červnu r. 2015 prestižní ocenění
1. místo v kategorii:

U krbových kamen HETA se poskytuje záruka na dobu 5 let.

na odborné kamnářské výstavě Hearth & Home 2015 v britském Harrogatu.
Tuto cenu uděluje odborná porota. Hodnotí se veškeré aspekty výrobku,
z těch základních je to: spalování, ovladatelnost, design, konstrukce,
použité materiály a jejich kvalita. Výstava Hearth & Home 2015 je veliká
a jediná odborná výstava zaměřená na spotřebiče spalující pevná paliva
ve Velké Británii a to pouze pro profesionály z oboru. Tato cena není tudíž
laickou cenou, ale cenou odborníků na odborné výstavě.

Made in Denmark
Kompletní sortiment produktů Heta naleznete
v samostatném katalogu nebo na:
www.hede-kamna.cz/produkty/heta/vse
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Výhody produktů Heta

“Spotřebič roku 2015 na dřevo či uhlí od 5kW do 10kW”

Heta nabízí nejširší možnou škálu typů konstrukcí, technických řešení a použitých materiálů

Otáčecí kamna

Závěsná kamna

Kamna na noze (fixní nebo otáčecí)

Kamna s bočním prosklením

Akumulační kamna

Kamna s teplovodním výměníkem

Peletová kamna

Kamna v obkladu - pískovec

Kamna v obkladu - mastek

Kamna v obkladu - keramika, granit

Krbové vložky

DÁNSKÁ KRBOVÁ KAMNA

Volněstojící kamna

15

