PROC SI KOUPIT PRÁVE KANADSKÁ KRBOVÁ KAMNA
NEBO VLOŽKY NA DREVO?
Stále mnoho

domácností

vytápí své domovy

lokálne a tady je

práve onen problém se spalováním zejména uhlí, jehož zásoby
se tencí a navíc produkuje mnoho škodlivin. Rešení je v topení
drevem, to je surovina obnovitelná. Úcinnost bežných krbových
kamen a vložek se pohybuje okolo 40-60 %.Ve vyspelých zemích
se již nekolik let nesmí prodávat kamna, která mají úcinnost nižší
než 70 % a která nejsou opatrena dalšími certifikáty, které hovorí
o kvalite spalování a vyprodukovaných emisích. Jedinecná technologie sekundárního spalování, která je ojedinelá svým systémem,
kde externí prívod vzduchu napojený prímo do topenište je predehríván v duté konstrukci na teplotu až 500 oe a poté je vhánen
do spalovací komory, kde dochází ke dvoustupnovému spalování.
Tato technologie patrí k tem nejekologictejším vubec. Výše uve-

dený jev spalování se nazývá pyrolýza. Za vysokých teplot se totiž
spaluje vetšina necistot obsažených v kouri a emise dosahují pouze 5 % povolené normy. Díky této technologii je potom spotreba
dreva oproti bežným kamnum nižší o 30-50 % a pri vysokých
teplotách vzniká i minimum zbytkového popela. Výhodná pro
zákazníky je u techto typu rovnováha mezi vzhledem, kvalitou,
výkonem a cenou.
U kamen a vložek Pacific Energy a Regency je navíc možno
kombinacemi získat až stovku ruzných vzhledových a výkonnostních modelu, takže uspokojí i ty nejrozmanitejší prání zákazníka
s ohledem na potrebu vytápeného prostoru i estetické zaclenení
kamen do prostredí bytu ci domu.

KRBOVÁ KAMNA
Cisté horení Q lepší ohen

Silná vrchní deska (dle modelu až 10 mm)
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cisté a dokonalé horení
Vysoce kvalitní uzáver dverí
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