
Už ste o tom počuli ? 
Plamene, atmosféra krbu a teplo bez prikladania dreva a 
starostí ? V dnešnej dobe je už naozaj všetko možné ! Veľmi 
veľa domácností si začína užívať výhody plynových krbov, ktoré 
začínajú byť príjemnou alternatívou klasickým krbom na drevo. 
 
Výhody plynových krbov ? 

V čom sú teda silné stránky plynových krbov ? Určite je to dokonale čisté 
prostredie. Už žiadny prach a neporiadok z polien, už žiadne vírenie prachu, 
popola a nečistôt. Zabudnite tiež aj na prípravu ohniska. Odteraz už nebudete 
potrebovať triesky, noviny a rôzne podpalovače. Odteraz Vám stačí stlačiť len 
jedno tlačítko. Už žiadne výkyvy teplôt. Dokonale vyvážené teplo, ktoré môžete 
ovládať podľa potreby. Starosť je naozaj minimálna. Už žiadne špinavé sklo, 
žiadne vyberanie popola. Aby bola zaistená čo najvyššia miera pohodlia, krby 
DRU sú vybavené termostatom a tiež diaľkovým ovládaním. Zbavte sa 
nutnosti zháňania, skladovania a prípravy dreva na zimu. Predstavte si tú 
situáciu, keď prídete večer unavený domov a radi by ste si na 2 hodiny 
zakúrili v krbe na drevo, ale na rozkúrenie ohňa už nemáte čas a ani silu. U 
plynového krbu stačí stlačiť tlačítko na ovládači a zrazu máte oheň. 

KRB NA PLYN   
trend a skvelá alternatíva voči klasickým krbom na drevo

 

Špecializovaný predajca na 
plynové krby značky DRU. 
Od samotného projektu až 

po konečnú realizáciu. 
Vhodný návrh, rýchle 

dodanie, kvalitná montáž, 
spoľahlivý servis. 

 
WWW.KRBEX.SK 

WWW.KRBNAPLYN.SK

Špecializovaná firma na 
revízie a servis 

plynových krbov a 
kotlov, plynoinštalácia, 
sanita, zdravotechnika, 

kúrenie, kanalizácia, 
rekuperácia, obnovieľná 

energia 
 

WWW.ABSOL.SK

Záruka na naše krbové 
vložky je 5 rokov,  

v prípade, že je 
zabudovaná našou 

firmou KRBEX.

PowerVent system

Automatický komínový systém s odťahovým ventilátorom o možnej diaľke vyústenia vzdialený 
až 32m od samotného krbu. Systém, ktorý pracuje bez nutnosti budovať klasický komín. 

Tajomstvo spočíva v umiestnení riadiacej jednotky pre odťah na stenu domu alebo na streche. 
Riadiaca jednotka meria rozdiel v tlaku v komíne a vyrovnáva ho s doporučeným nastavením pre 
optimálne spaľovanie. Systém pracuje úplne automaticky a je bezhlučný. Riadiaca jednotka je 
pripojená k PowerBoxu a pokiaľ je to dôležité, aktivuje ventilátor pre nepretržitý ťah komína.

Menší príplatok za plynový krb, ktorý naozaj stojí zato

Toto pohodlie má svoju cenu a za plynový krb 
si budete musieť priplatiť. Prevádzková cena 
plynového krbu na hodinu je okolo 30-50centov 
na hodinu. Ceny samostatných krbových  
vložiek začínajú približne od 2000 Eur bez DPH.

Pre inštáláciu budete musieť použiť koncentrický 
komín. Jedna nerezová rúra slúži na odvod spalín 
a druhá na prívod vzduchu pre horenie. Krby sú 
napájané na zemný plyn alebo na propan-butan.

Dekorácia ? Bez problémov vykúrite celý dom 
Zabezpečte si plynový krb s výkonom 8 - 12 kW, ktorý zvládne vykúriť priestor až do 180m2. 
Možnosťou sú taktiež prieduchy, ktoré sa dajú izolovanými hadicami roztiahnúť do ostatných 
miestností, čo je určite veľkou výhodou. Hlavne ide o to pohodlie, kde krb zapaľujete diaľkovým 
ovládačom a vďaka termostatu si viete naregulovať teplotu akú len chcete. Niektoré typy krbov  
majú nastaviteľný režim EcoWave, kde sa intenzita prívodu plynu mení. Nielenže zaistí prirodzené 
plápolanie plameňa ale aj ušetrí rodinný rozpočet až o 50% vo vybranom režime. 


