
Elektrické krby

s unikátnym LED plameňom



  

LÍDER ODVETVIA 
ClassicFlame je svetovým lídrom v projekcii a výrobe elektrických
krbov.

Prví pri projektovaní najvyhľadávanejších štýlov krbov 
vyrobených z masívneho dreva najvyššej kvality a ručne
vyberaných a nábytkových dýh.

  

Prví pri využívaní konštrukčných trendov vysokej kvality.

Prví pri projektovaní krbových vložiek s ohniskom 
a polienkami, ktoré vyzerajú realisticky, či je krb zapnutý 
alebo nie.

  
 

ClassicFlame získala ocenenie Spoločnosť
“Najlepší nábytok v odvetví elektrických krbov ”

NEPREKONATEĽNÁ KVALITA 
ClassicFlamepri výrobe uplatňuje  
najnáročnejšie výrobné štandardy, vrátane:

 Vstupnej kontroly kvality pre materiály a súčiastky, ktorá zabezpečuje, 
že výrobok bude spĺňať všetky špeci0kácie vždy, počas celej doby 
očakávanej životnosti výrobku.
Medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly podľa noriem AQL.
Tieto normy predstavujú opatrenia pre požadovanú úroveň kvality
výrobkov.

 

Noriem pre balenie ISTA.
Balenie má chrániť výrobky pred poškodením počas prepravy
vplyvom prostredia alebo štruktúry.

 

NAJVYŠŠIA 
KVALITA

Pevné bloky z masívneho
dreva so spojmi typu kov
s kovom

Kvalita a konštrukcia
na úrovni nábytku

Jediné krby s modrým efektom
plameňa SpectraFire



ClassicFlameje známe svojím ocenením  „Najlepší nábytok v odvetví elektrických krbov“. 

VÝHODY ELEKRICKÝCH KRBOV

Prečo elektrický krb? Elektrický krb nevytvára splodiny, ktoré
vznikajú pri spaľovaní  dreva alebo uhlia. 
Žiadne znečisťovanie vzduchu v vnútri ani vonku.

 

 

Koniec doby kamennej.
znamená, že nie je potrebné spaľovanie dreva alebo 

Používanie elektrických krbov 

fosílnych palív..

100% účinnosť.   Celý príkon energie sa prevedie 
na teplo.

Prejdite na vyšší technologický stupeň.
Naša technológia je 2 roky pred konkurenciou. 
Zaviazali sme sa, že bude neustále znižovať spotrebu 
energie a naše krby budú neustále priateľskejšími 
k zákazníkom.

Nemíňaj peniaze.LED diódy, ktoré sa používajú na vytvorenie efektu plameňa spotrebúvajú
iba 11,2 W a maú životnosť 75.000 hodín, čo je veľkou  výhodou v porovnaní 
so žiarovkami  so spotrebou 120W, ktoré treba vymeniť každých 2000 hodín. 
Znamená to rozdiel pri používaní ako 8,5 roka oproti 83 dňom.

Zónové vykurovanie. Vykurujte len tie priestory,
kde ste najčastejšie, nemíňajte energiu na miesta, 
kde sa zdržiavate len zriedka.
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Výkon ohrevu: 1,6 až 1,9 kW.

KRBOVÉ VLOŽKY   
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 TECHNOLÓGIA

LED
A Twin-Star International Brand

Efekt podsvietenia ohniska a uhlíkov okolo 
ohniska (veľkosť 28" a 33").

5 rôznych rýchlostí plameňa.

Ovládanie krbovej vložky pomocou 
multifunkčného diaľkového ovládania alebo 
tlačidiel na obstavbe.

5 rôznych stupňov jasu plameňa.

5 jedinečných efektov plameňa s rôznymi 
farbami a vzhľadom. Voliteľné automatické 
striedanie efektov plameňa.

SpectrFire Plus
125 kombinácií efektu plameňa.

Dostupné
rozmery:

 

 
 

 
  
  
 

 
  
 

 
 

 

Krbová vložka SpectrFire Plus s realisticky
horiacimi polienkami.

 
 

S ohrevom alebo bez na 4 ročné obdobia.
Ani počas leta nemusíte byť bez horiaceho
krbu!

 
 

 
 

 

 

Krbová vložka 33” 

Sklenený predný panel.

Úsporná LED technológia.

Digitálny termostat s reguláciou teploty 
v rozsahu 17 - 27 °C.

Časový spínač v rozsahu od 30 minút 
do 9 hodín.

CertiHkáty? 
CE/CB, GOST-R, Cert-Pro, RoHS

ROČNÉ OBDOBIA

Rôznych
efektov

plameňa

šír. 86,5 cm x hĺb. 26,5 cm x výš. 66 cm

Krbová vložka 28”
šír. 74 cm x hĺb. 26,5 cm x výš. 58,5 cm

Krbová vložka 26”
šír. 68.5 cm x hĺb. 24 cm x výš. 45 cm

Krbová vložka 23”
šír. 60.5 cm x hĺb. 23.5 cm x výš. 51 cm

NAJPOKROKOVAJŠIA TECHNLÓGIA

Nevyžaduje odvetrávanie ani dopĺňanie paliva



KRBOVÉ VLOŽKY
rozmery: 23", 26", 28” a

5 úrovní jasu plameňa  umožňuje prispôsobenie podmienkam a vytvorenie 
atmosféry.

Regulácia rýchlosti plameňa v 5-stupňovej škále.

1. 
2. 
3. 

4.
5. 
6.  

Predstavujeme najpokrokovejšiu technológiu 
efektu plameňa na trhu!

Vďaka množstvu funkcií, ktoré máte k dispozícii 
a rôznych typov plameňa, nový rad elektrických 
krbových vložiek  SpectraFire predstavuje nevídané 
možnosti.

SpectraFire Plus ponúka na výber 125 kombinácií 
plameňa a tak umožňuje vytvoriť jedinečnú
atmosféru.

Typový rad SpectraFire Plus predstavuje 
najpokrokovejší technologický systém ovládania 
funkcií krbu.

Obsluha krbu nikdy nebola taká ľahká a intuitívna.
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23 palcov 26 palcov

28 palcov 33 palcov

EFEKTY PLAMEŇA SPECTRAFIRE PLUS

Výber z 5 jedinečných, úplne nastaviteľných 
voliteľných možností vzhľadu plameňa

Klasický plameň SpectraFire
Jantár s modrými zábleskami

Jantár

Automatické striedanie efektov

Jantár s červenými a modrými 
zábleskami

Modrý plameň

JAS PLAMEŇA

RÝCHLOSŤ PLAMEŇA



ASTORIA

www.elektrickekrby.sk

A Twin-Star International Brand

Rozmery: šírka 152,5 cm, hĺbka 43 cm a výška 114,5 cm
Krb s obstavbou vo farbe čerešne s krbovou vložkou SpectraFire 33".



FLORENCE
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Rozmery: šírka 157,5 cm, hĺbka 48 cm a výška 122 cm
Krb s obstavbou vo farbe čerešne s krbovou vložkou SpectraFire 33".



LEXINGTON
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Rozmery: šírka 140 cm, hĺbka 43 cm a výška 114,5 cm
Krb s obstavbou vo farbe čerešne s krbovou vložkou SpectraFire 33".



ARTESIAN

www.elektrickekrby.sk

A Twin-Star International Brand

Rozmery: šírka 132 cm, hĺbka 38 cm a výška 109 cm
Krb s obstavbou v bielej farbe s krbovou vložkou SpectraFire 28".



RALEIGH

čerešňa

espresso

dub
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Dostupný tiež 
vo farbách:

Rozmery: šírka 106,5 cm, hĺbka 33 cm a výška 101,5 cm
Krb s obstavbou vo farbe čerešňa, orech, espresso alebo dub s krbovou vložkou SpectraFire 23".



NEWCASTLE

dubbiely
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Dostupný tiež 
vo farbách:

2 v 1 
Rozmery (rovný) šírka 109 cm, hĺbka 33,5 cm a výška 94 cm
Rozmery (rohový) šírka 109 cm, hĺbka 65 cm a výška 94 cm

Krb s obstavbou vo farbe antická čerešňa, biely alebo dub s krbovou vložkou SpectraFire 23".



GEMMY, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Vajanského 34, Prešov

tel. 0918 919 713
0918 381 243

www.elektrickekrby.sk
www.gemmy.sk

gemmy@gemmy.sk


