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NORDPEIS 
Firma Nordpeis byla založena v roce 1984. Od té doby se norská historie 

a tradice stala součástí kamen Nordpeis. Kvalita, inovativní technologie 

a atraktivní design byly vždy hlavním zájmem společnosti. V kamnech 

Nordpeis se snoubí tradice s moderní funkčností.

VÝVOJ A CÍLE

Společnost Nordpeis vyvíjí produkty, které splňují nejpřísnější požadavky  

na čisté spalování, což vede k velmi hospodárnému využívání dřeva  

a šetří životní prostředí. Cílem je vyrábět kamna s ideální  plochou skla, 

která uživateli nabízí ničím nerušený pohled do plamenů. V dnešní době 

je společnost Nordpeis předním výrobcem kamen na trhu. Společnost 

má vlastní laboratoř a neustále pracuje na vývoji jak nových modelů, tak  

i na inovaci stávajících.

DESIGN

V souladu s tradicí Nordpeis je design jedním z hlavních pilířů filosofie 

společnosti. Funkce i provedení jsou velmi důležité.
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MATERIÁL
Společnost Norpdeis testuje více než 30 let různé materiály pro výrobu kamen i krbů.  

Ve spolupráci s předními laboratořemi a univerzitami jsme vyvinuli materiály, které splňují nejvyšší 

požadavky odolnosti vůči teplotnímu zatížení a výkyvům.

SPECIÁLNÍ BETONY PRO AKUMULAČNÍ KAMNA NORDPEIS

SHAPESTONE LIGHT

Speciálně vyztužený, relativně lehký materiál. Stálost a pevnost tohoto materiálu

je dána vyztužujícími vlákny. Díky tomu je materiál odolný vysoké zátěži v místech, kde je potřeba. 

Prefabrikované díly, které jsou vyráběny z tohoto materiálu, umožňují rychlejší a jednodušší 

montáže kamen. Navíc lze pak plášť kamen natřít vámi zvolenou teplotně odolnou barvou.

SHAPESTONE

Tento beton je těžší verzí předešlého materiálu ShapeStone Light. Má velmi hladký povrch. 

Při výrobě betonových materiálů je každý proces ve výrobě velmi pečlivě hlídán speciálně 

vyškoleným personálem tak, aby splňoval všechny požadované technické parametry. 

COLORADO

Colorado je speciální probarvený beton s voskovaným a leštěným povrchem. Tento povrch je 

stálý a nelze jej upravovat či měnit. K dispozici je v bílé, přírodní a antracitové barvě. Užitnými 

vlastnostmi splňuje stejná kritéria jako ShapeStone a ShapeStone Light. 

ShapeStone Light ShapeStone Colorado Anthrazit Colorado Natur
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THERMOTTE TM

Thermotte TM je světlý materiál, který se používá 

pro vystýlku ve spalovací komoře. Zabraňuje jejímu 

zakouření a usazování sazí. Je odolný vůči vysoké 

teplotě spalování, až 1 280°C. Vysoce odolný proti 

nárazu a pevný. Navíc přispívá k optimálnímu využití 

paliva a čistějšímu hoření.

AKUMULAČNÍ MATERIÁL POWERSTONE TM 

PowerStone TM je jedinečný akumulační materiál 

vyvinutý přímo firmou Nordpeis. Akumuluje tepelnou 

energii vytvořenou spalováním dřeva, aby ji pak 

rovnoměrně a postupně po dlouhou dobu sálal 

do okolí. To zajistí dokonalou tepelnou pohodu bez 

přetápění místnosti.

BETONOVÝ NÁTĚR PRO KAMNA

Naše kamna jsou dodávána v provedení 

ze surového betonu, který může být 

dodatečně upraven, aby povrch získal 

kompaktní a ucelený vzhled. Barva se 

ředí vodou a nanáší stejně jako jakákoliv 

klasická barva. Lze ji použít na beton, 

sádru, cihlu a sádrokarton. Finální vzhled 

matného betonu.
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AKUMULAČNÍ KAMNA
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VÝHODY AKUMULAČNÍCH  
KAMEN SALZBURG 
-    Zdravé sálavé teplo po dobu více než 20-ti hodin

-    Bezkonkurenční poměr ceny, hmotnosti akumulace a užitných vlastností

-    Jednoduchá a rychlá instalace do moderních interiérů

-    Jeden z mála výrobků na trhu výkonově vhodný i pro pasivní domy

-    Suchá montáž modulárních dílů podle přehledného návodu

-    Cenově dostupnější alternativa k akumulačnímu krbu

-    Zaručená funkčnost od výrobce
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VÝHODY AKUMULAČNÍCH  
KAMEN SALZBURG
Základním principem akumulačních kamen Salzburg je několikahodinové natápění 

kamen menšími dávkami paliva. Akumulační kamna se liší od ostatních kamen 

schopností akumulovat teplo a po dlouhou dobu je rovnoměrně sálat do místnosti.

Akumulační kamna Nordpeis fungují na principu spalin obcházejících topeniště. Díky 

tomu se rovnoměrně prohřívají celá kamna od shora až dolů. Součástí výrobku je 

zatápěcí klapka. Pokud je klapka uzavřena, spaliny prochází dokola kolem ohniště 

a předávají tepelnou energii akumulačnímu jádru. Tím se kamna „nabíjí“ tepelnou 

energií, kterou posléze pomalu odsálají do svého okolí.

Modely ze řady Salzburg jsou schopné akumulovat a následně sálat rovnoměrně 

teplo po celý den, a to při velmi malých dávkách paliva.

Natápění kamen (aktivní přikládání paliva)

Kamna / krb

Sálání naakumulované tepelné energie
100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

25 %

25 %

25 %

25 %

hod.

kW

5 10 15 20

50 %

50 %

50 %
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THERMOTTE TM

Speciální vystýlka do spalovací 

komory Thermotte přispívá k vyšší 

teplotě spalování, vyšší účinnosti 

a čistějšímu hoření.

Princip fungování akumulačních kamen Salzburg (vyobrazený typ Salzburg M II)

POWERSTONE TM

Tento akumulační materiál 

vyvinutý firmou Nordpeis se 

rychle nahřeje a poté po dlouhou 

dobu sálá příjemné teplo do okolí.

SHAPESTONE LIGHT TM

Firma Nordpeis vyvinula speciální

beton určený k opláštění.

Jedná se o velmi pevný materiál, 

který je dokonale hladký, rovný  

a optimálně vede teplo.

VÍCEFUNKČNÍ  
SPALINOVÁ KLAPKA
Pokud je klapka uzavřena, 

spaliny prochází kolem ohniště 

a předávají tepelnou energii 

akumulačnímu jádru.

EXTERNÍ VZDUCH
Vzduch pro hoření je přiváděn 

z exteriéru a nedochází tak 

ke spalování kyslíku a odsávání 

tepla z obytné místnosti.
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AKUMULAČNÍ KAMNA

SALZBURG S
Akumulační kamna Salzburg S jsou nejmenšími kamny z řady Salzburg. 

Svými rozměry a výkonem jsou vhodné do menších prostor  

a nízkoenergetických domů.

Salzburg S s nikou na dřevo 
a keramickou deskou

Salzburg S s nikou na dřevo 
a sadou na grilování – rošt

Salzburg S

   SALZBURG S
Rozměry V / Š / H   1 110 mm / 600 mm / 429 mm

Hmotnost   360 kg

Opláštění   ShapeStone Light

Externí vzduch  ano

Délka polen   30 cm

Nominální výkon  2,1 kW

Akumulační sálavá kamna ano
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AKUMULAČNÍ KAMNA

SALZBURG M II
Druhá generace modelu Salzburg M II nabízí příjemné sálavé teplo mnoho 

hodin po dohořívání z pouhých 3 až 5 dávek paliva. Čistý design, moderní 

„ostré“ hrany, jedna vícefunkční klapka, zásobník na dřevo s možností 

umístění pod a nebo vedle kamen nebo varianta vyššího topeniště 

s podstavou dělá z kamen Salzburg M II jeden z nejoblíbenějších modelů.

   SALZBURG M II   SALZBURG M II +1
Rozměry V / Š / H   1 485 mm / 680 mm / 480 mm  1 805 mm / 680 mm / 480 mm

Hmotnost   610 kg    725 kg

Opláštění   ShapeStone Light   ShapeStone Light

Externí vzduch  ano    ano

Délka polen   30 cm    30 cm

Nominální výkon  2,4 kW    2,7 kW

Akumulační sálavá kamna ano    ano

Salzburg M II + 1Salzburg M II Salzburg M II 
s podstavou

Salzburg M II 
s nikou na dřevo
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AKUMULAČNÍ KAMNA

SALZBURG L
Kamna Salzburg L kromě svého akumulačního jádra z Power Stone 

materiálu nabízí i inovativní řešení rychlé konvekce. V přední části lze 

otevřením mřížky horký vzduch vést přímo do místnosti a tak rychle  

vyhřát požadovaný prostor.

   SALZBURG L   SALZBURG L + 1
Rozměry V / Š / H   1 710 mm / 800 mm / 550 mm  2 140 mm / 680 mm / 480 mm

Hmotnost   910 kg    1 273 kg

Opláštění   ShapeStone Light   ShapeStone Light

Externí vzduch  ano    ano

Délka polen   30 cm    30 cm

Nominální výkon  2 kW    2 kW

Akumulační sálavá kamna ano    ano

Salzburg L  
akumulace/konvekce

Salzburg L + 1  
akumulace/konvekce

Salzburg L 
akumulační

Salzburg L + 1 
akumulační
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AKUMULAČNÍ KAMNA

SALZBURG XL
Salzburg XL jsou největší akumulační kamna z řady Salzburg a tím pádem 

mají i nejvyšší akumulační kapacitu. Do ohniště lze přikládat polena  

do délky 50 cm.

Salzburg XL + 2Salzburg XL Salzburg XL + 1

   SALZBURG XL   SALZBURG XL + 1
Rozměry V / Š / H   1 650 mm / 1 150 mm / 600 mm 2 050 mm / 1 150 mm / 600 mm

Hmotnost   1 330 kg    1 672 kg

Opláštění   ShapeStone Light    ShapeStone Light

Externí vzduch  ano    ano

Délka polen   50 cm    50 cm

Nominální výkon  3,9 kW    4,1 kW

Akumulační sálavá kamna ano    ano

   SALZBURG XL +2  
   2 450 mm / 1 150 mm / 600 mm

   2 014 kg

   ShapeStone Light   
   ano

   50 cm

   4,3 kW

   ano
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AKUMULAČNÍ KAMNA

SALZBURG C
Akumulační kamna Salzburg C mají rohová dvířka a umožňují tak ničím 

nerušený pohled do plamenů z několika směrů. Kamna Salzburg C lze 

umístit ke zdi či do rohu. V nabídce jsou v pravém i levém provedení.  

V horní části kamen lze teplý vzduch, pomocí otevření klapky, předávat 

přímo do místnosti. Po dosažení požadované teploty v místnosti se klapka 

uzavře a kamna opět fungují jako tradiční akumulační kamna. Stejně jako 

je tomu u modelu Salzburg L je i tento rohový typ nabízen buď v ryze 

akumulační variantě, nebo v kombinaci akumulace s konvekcí.

   SALZBURG C
Rozměry V / Š / H   1 770 mm / 800 mm / 550 mm

Hmotnost   930 kg

Opláštění   ShapeStone Light

Externí vzduch  ano

Délka polen   40 cm

Nominální výkon  3,6 kW

Akumulační sálavá kamna ano

Salzburg C s konvekcí Salzburg C s akumulací



23



24

KRBOVÉ SESTAVY
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FAKTA O KRBOVÝCH 
SESTAVÁCH

KONVEKČNÍ TEPLO

Krbové sestavy předávají tepelnou energii do místnosti 

díky takzvanému konvekčnímu teplu. Studený vzduch je 

nasáván ve spodní zóně krbové sestavy a ohříván krbovou 

vložkou. S rostoucí teplotou stoupá nahoru a vychází z kamen 

prostřednictvím výstupů v jejich horní části.

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA

Většinu modelů krbových sestav lze postavit přímo na podlahu. 

Pro krbovou sestavu tak není nutné budovat žádný základ. Díky 

tomu je instalace krbové sestavy Nordpeis velice snadná a rychlá.

MONTÁŽ 

Připravené betonové segmenty umožňují rychlou a čistou montáž. 

Plášť krbových sestav je dodáván nenatřený v surovém betonu. 

Tento vzhled lze zachovat, nebo můžete plášť přetřít libovolným 

odstínem minerální barvy.

KVALITA

Firma Nordpeis vyvinula svůj vlastní speciální beton pro opláštění 

krbů a kamen. Tento materiál je vyztužen vlákny a je vysoce 

odolný pro tepelné namáhání.

POWERSTONE TM

Některé krbové sestavy je možné opatřit akumulačním nástavcem 

PowerStone. Akumulační masa takového nástavce do sebe uloží 

tepelnou energii. Až ve vaší krbové sestavě uhasne oheň, začne 

PowerStone sálat uloženou tepelnou energii do místnosti. 
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KRBOVÁ SESTAVA

CANNES
Krbová sestava Cannes nabízí krásný pohled do plamenů ze tří stran.

Rozměry V / Š / H   1 603 mm / 560 mm / 452 mm

Hmotnost   233 kg

Barvy rámu  černá, bílá

Opláštění   ShapeStone 

Délka polen   40 cm

Kouřovod Ø  150 mm

Připojení   horní, zadní

Externí vzduch  ano

Nominální výkon  5,4 kW

Volitelné příslušenství PowerStone 52 kg

Topeniště
Vždy s dvojitým prosklením ze všech tří stran.

Malá krbová sestava
Prostorově nenáročná a kompaktní krbová sestava,

která se skvěle hodí do každého interiéru.

*  Opláštění v provedení ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy.  
Produkt na obrázku je v provedení s betonovým nátěrem. 
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KRBOVÁ SESTAVA

MONACO
Krbová sestava Monaco má exkluzivní dvířka s horním výsuvem a nabízí 

krásný výhled na plameny. Monaco je k dispozici ve dvou verzích, ve kterých 

je ohniště buď výše, pro pohodlné používání, nebo nízko, aby vyhovovalo 

obytnému prostoru. Monaco může být individuálně doplněno dřevěnými 

nikami nebo může být doplněno v nízké verzi o lavičku.

Rozměry V / Š / H   1680 mm / 770 mm / 500 mm

Hmotnost   272 kg  a  341 kg s lavičkou

Barvy rámu  Exkluzivní černá

Opláštění   ShapeStone Light 

Délka polen   50 cm

Kouřovod Ø  150 mm

Připojení   horní, zadní

Externí vzduch  ano

Nominální výkon  8 kW 

Volitelné příslušenství PowerStone 101 kg

*  Opláštění v provedení ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy.  
Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nátěrem. 

Monaco 
nízká základna

Monaco nízká základna  
s nikou na dřevo  

a keramickou deskou

Monaco vysoká základna  
s nikou na dřevo  

a keramickou deskou

Monaco 
vysoká základna

Monaco 
s lavičkou
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KRBOVÁ SESTAVA

MONACO A
Krbová sestava Monaco A má exkluzivní dvířka s horním výsuvem a nabízí 

krásný výhled na plameny. Monaco A je k dispozici ve dvou verzích, 

ve kterých je ohniště buď výše, pro pohodlné používání, nebo nízko, aby 

vyhovovalo obytnému prostoru. Monaco A může být individuálně doplněno 

postranními dřevěnými nikami nebo může být v nízké verzi s lavičkou.

Rozměry V / Š / H   1680 mm / 810 mm / 508 mm

Hmotnost   345 kg  a  344 kg s lavičkou

Barvy rámu  Exkluzivní černá

Opláštění   ShapeStone Light 

Délka polen   50 cm

Kouřovod Ø  150 mm

Připojení   horní, zadní

Externí vzduch  ano

Nominální výkon  7 kW 

Volitelné příslušenství PowerStone 131 kg

*  Opláštění v provedení ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy.  
Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nátěrem. 

Monaco A 
nízká základna

Monaco A 
vysoká základna

Monaco A s lavičkou  
a keramickou deskou
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KRBOVÁ SESTAVA

ODENSE
Odense je moderní krbová sestava s elegantními liniemi. Na pravé straně je

dekorativní nika na dřevo. Vysoko umístěné topeniště nabízí jedinečný 

výhled na plameny a to hned z několika pohledů. Sestava Odense je 

navržena tak, aby mohla být umístěna v místnosti u stěny nebo v rohu.

Rozměry V / Š / H   1 790 mm / 500 mm / 500 mm

Hmotnost   253 kg

Barvy rámu  černá

Opláštění   ShapeStone Light 

Délka polen   30 cm

Kouřovod Ø  150 mm

Připojení   horní, zadní

Externí vzduch  ano

Nominální výkon  6 kW

Volitelné příslušenství PowerStone 60 kg

*  Opláštění v provedení ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy.  
Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nátěrem. 

Praktická
Krbová sestava zabírá malou podlahovou plochu.

Zároveň nabízí krásný výhled na plameny ze dvou stran.

Topeniště
Díky světlému betonu Thermotte ™ ve spalovací komoře  

krásně vyniknout hořící plameny.

Podkladové sklo
Speciálně vyrobené a tvarované podkladové čiré sklo.

Nika na dřevo
Praktická a dekorativní nika na dřevo.

Flexibilní umístění
Krbová sestava je svým vzhledem vhodná pro postavení do rohu  

místnosti. Zadní strana kamen je však zkosená, což umožňuje 

efektivní a pohledově atraktivní umístění i k rovné zdi.  
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KRBOVÁ SESTAVA

PISA
Pisa je praktická krbová sestava, která se snadno přizpůsobí každému prostoru. Umístěna může být  

jak u rovné zdi, tak v rohu. Vybrat si lze levé nebo pravé rohové prosklení topeniště. 

Rozměry V / Š / H   1 683 mm / 593mm / 466 mm

Hmotnost   266 kg

Barvy rámu  černá

Opláštění   ShapeStone Light 

Délka polen   40 cm

Kouřovod Ø  150 mm

Připojení   horní, zadní, boční

Externí vzduch  ano

Nominální výkon  5,4 kW

Volitelné příslušenství   PowerStone 52 kg

*  Opláštění v provedení ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy.  
Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nátěrem. 

Flexibilní
Pravé nebo levé prosklení topeniště.

Inteligentní řešení
Nika na dřevo jen navržena tak, aby umožnila  

a pohledově zakryla boční připojení na komín. 

Dvojité prosklení
Topeniště má dvojité prosklení. To zajistí vyšší  

spalovací teplotu v topeništi a zároveň sníží  

tepelné sálání přes sklo do místnosti  

a její přetápění.

Nika na dřevo
Krbová sestava má ve spodní části integrovanou 

niku na dřevo. Máte tak k dispozici dostatek 

prostoru pro uložení dřeva jak na boku, tak 

vespod.

Pisa
s boční nikou na dřevo

Pisa
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KRBOVÁ SESTAVA 

PRAHA
Pohled na oheň ze tří stran. To je krbová sestava Praha. V provedení s bílým

nebo černým rámem. Sestava Praha je v nabídce s možností přídavného

akumulačního bloku PowerStone.

Rozměry V / Š / H   1 750 a 2 380 mm / 554 mm / 463 mm

Hmotnost   253 kg a 317 kg zvýšená verze

Barvy rámu  Exkluzivní černá nebo exkluzivní bílá

Opláštění   ShapeStone Light 

Délka polen   40 cm

Kouřovod Ø  150 mm

Připojení   horní, zadní

Externí vzduch  ano

Nominální výkon  5,4 kW

Volitelné příslušenství  PowerStone 52 kg

*  Opláštění v provedení ShapeStone Light a ShapeStone jsou vhodné i bez povrchové úpravy.  
Produkty na obrázcích jsou v provedení s bílým nátěrem. 

Praha
zvýšená verze

Praha

Topeniště
Vždy s dvojitým prosklením ze všech tří stran.

Malá krbová sestava
Prostorově nenáročná a kompaktní 

krbová sestava, která se skvěle hodí 

do každého interiéru.

Nika na dřevo
Krbová sestava má ve spodní části 

integrovanou niku na dřevo. Máte tak 

k dispozici dostatek prostoru pro uložení 

dřeva jak na boku, tak vespod.
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KRBOVÁ KAMNA
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NORDPEIS ME
Jedinečný tvar. Jednoduchý a čistý design. Kamna Me 

od Nordpeis dodávají interiéru velmi osobitý vzhled. 

Tady jsme se vzdálili od tradičních kamen a tato kulatá 

designová kamna jsme navrhli jako estetický klenot 

interiéru. Dnešním trendem v zařizování a vybavování 

prostor je osobitost. Který model Me bude ten pravý pro 

vás? Me Glass nebo Me Bacis? Nebo některý jiný? Design 

modelů se liší, ale jedno mají společné: kulatý tvar!

ME WOOD 
Atraktivním doplňkem pro řadu kamen Me jsou úložné 

boxy na dřevo. Kvalitní provedení, styl a vzhled jsou 

koncipovány tak, aby ladily s kamny řady Me. Praktická 

police na dřevo Me Wood 2 nebo kulatý box Me Wood 

1 zvýrazní a podtrhnou osobitý vzhled kamen Me. Boxy 

mají elegantní design a vypadají jako stylový nábytek. Me Wood 1 Me Wood 2
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KRBOVÁ KAMNA

ME STAHL
Řada Me nabízí výběr z několika nových 

a jedinečných řešení. Me Stahl jsou designová 

a zároveň praktická kamna s podstavcem 

s integrovanou nikou na dřevo.

Rozměry V / Š / H 1 135 mm / 520 mm / 340 mm

Hmotnost standard 121 kg

Hmotnost s bočním prosklením  117 kg

Délka polen  37 cm

Kouřovod Ø 150 mm

Připojení horní, zadní

Externí vzduch ano

Nominální výkon 5,8 kW

Me Stahl standard Me Stahl s bočním prosklením
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KRBOVÁ KAMNA

ME SOCKEL
Me Sockel jsou klasická kamna s moderním  

a čistým designem. 

Rozměry V / Š / H 1048 mm / 520 mm / 570 mm

Hmotnost standard 88 kg

Hmotnost s bočním prosklením  84 kg

Délka polen  37 cm

Kouřovod Ø 150 mm

Připojení horní, zadní

Externí vzduch ano

Nominální výkon 5,8 kW

Me Sockel standard Me Sockel s bočním prosklením
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KRBOVÁ KAMNA

ME BANK
Me Bank je k dispozici v pravém nebo levém 

provedení, s volitelnými zásuvkami z dubového 

dřeva nebo z oceli. Atraktivní styl pro váš interiér.

Rozměry V / Š / H 916 mm / 1200 mm / 342 mm

Hmotnost standard 126 kg

Hmotnost s bočním prosklením  122 kg

Délka polen  37 cm

Kouřovod Ø 150 mm

Připojení horní, zadní

Externí vzduch ano

Nominální výkon 5,8 kW

Kamna mohou být na lavici umístěna vpravo nebo vlevo.

Me Bank standard levé provedení

Me Bank s bočním prosklením 
a pravém provedení se 

zásuvkami z oceli
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KRBOVÁ KAMNA

ME WAND
Kamna Me Wand jsou navržena pro umístění 

na zeď.  

Rozměry V / Š / H 520 mm / 520 mm / 364 mm

Hmotnost standard 78 kg

Hmotnost s bočním prosklením  74 kg

Délka polen  37 cm

Kouřovod Ø 150 mm

Připojení horní, zadní

Externí vzduch ano

Nominální výkon 5,8 kW

Me Wand standard Me Wand s bočním prosklením
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KRBOVÁ KAMNA

ME WAND 
s tepelnou ochrannou zástěnou

Kamna Me Wand s tepelnou ochrannou zástěnou 

jsou navržena pro umístění na zeď.

Rozměry V / Š / H 820 mm / 820 mm / 364 mm

Hmotnost standard 93 kg

Hmotnost s bočním prosklením  89 kg

Délka polen  37 cm

Kouřovod Ø 150 mm

Připojení horní, zadní

Externí vzduch ano

Nominální výkon 5,8 kW

Me Wand standard  
s tepelnou ochrannou zástěnou

Me Wand s bočním 
prosklením a tepelnou 
ochrannou zástěnou
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KRBOVÁ KAMNA

ME GLAS
Model Me Glas má exkluzivní skleněný podstavec  

a je první svého druhu.

Rozměry V / Š / H 1 098 mm / 520 mm / 340 mm

Hmotnost standard 100 kg

Hmotnost s bočním prosklením  96 kg

Délka polen  37 cm

Kouřovod Ø 150 mm

Připojení horní, zadní

Externí vzduch ano

Nominální výkon 5,8 kW

Me Glas standard Me Glas s bočním prosklením
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KRBOVÁ KAMNA

ME DECKE
Kamna Me Decke jsou určena pro zavěšení 

ze stropu. Originální umístění a vzhled těchto 

kamen z nich učiní ozdobu vaší místnosti.

Rozměry V / Š / H montážní výška standartního  

 setu 1 500 mm / 520 mm / 360 mm

Hmotnost standard 87 kg

Hmotnost s bočním prosklením  83 kg

Délka polen  37 cm

Kouřovod Ø 150 mm

Připojení horní

Externí vzduch ano

Nominální výkon 5,8 kW

Me Decke standard

* Napojení kouřovodu kamen je možné upravit pro napojení  

na šikmý strop pod úhly od 1° do 45°

Me Decke s bočním prosklením
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KRBOVÁ KAMNA

UNO
Uno je řada kamen ve skandinávském designu. Velké čelní a boční prosklení 

umožňují ničím nerušený a krásný pohled do plamenů. Kamna mají 

zamykací systém pro zvýšení bezpečí a komfortu užívání.

Rozměry V / Š / H   Uno 1  1 006 mm / 436 mm / 364 mm

   Uno 2 995 mm / 420 mm / 348 mm

   Uno 4  907 mm / 420 mm / 348 mm

   Uno 5 907 mm / 420 mm / 348 mm

Hmotnost   Uno 1  84 kg

   Uno 2 92 kg

   Uno 4  88 kg

   Uno 5 90 kg

Délka polen    30 cm

Kouřovod Ø   150 mm

Připojení    horní, zadní

Externí vzduch   ano

Nominální výkon   4 kW

Uno 1 Uno 2 Uno 4 Uno 5
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KRBOVÁ KAMNA

DUO
Řada Duo vyniká štíhlou elegancí a prostorovou nenáročností. Čisté hoření 

a příjemně vytopený interiér, to jsou kamna Duo. 

Duo 1 černé Duo 5 černéDuo 2 černě s integrovanou 
nikou na dřevo

Duo 4 černé  
s bočním prosklením

Rozměry V / Š / H   Duo 1  1 260 mm / 490 mm / 385 mm

   Duo 2–5 1 260 mm / 470 mm / 365 mm

Hmotnost   Duo 1  104 kg

   Duo 2 115 kg

   Duo 4  115 kg

   Duo 5 112 kg

Délka polen    30 cm

Kouřovod Ø   150 mm

Připojení    horní, zadní

Externí vzduch   ano

Nominální výkon   5 kW
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KRBOVÁ KAMNA

QUADRO BASIC
Naše nejoblíbenější kamna jsou nyní ještě atraktivnější. Nordpeis Quadro 

jsou kamna v elegantním a stylovém designu. Velké prosklení umožňuje 

krásný pohled do plamenů. Vybrat si lze z různých variant podstavců 

a přídavného modulu. 

Quadro 1 Basic Quadro 2 Basic Quadro 2 Basic 
zvýšená verze 

Quadro 3 Basic Quadro 3 Basic 
zvýšená verze 

Rozměry V / Š / H   Quadro 1 Basic  1 240 mm / 545 mm / 440 mm

   Quadro 2 Basic 1 240 mm / 545 mm / 440 mm

   Quadro 3 Basic 1 375 mm / 545 mm / 440 mm

Hmotnost   Quadro 1 Basic  104 kg

   Quadro 2 Basic 113 kg

   Quadro 3 Basic  118 kg

Délka polen     30 cm

Kouřovod Ø    150 mm

Připojení     horní, zadní, boční

Externí vzduch    ano

Nominální výkon    6,2 kW

Volitelné příslušenství   PowerStone 53 kg
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KRBOVÁ KAMNA

QUADRO COLORADO NATUR
Quadro Colorado Natur jsou exkluzivní malá kamna, která nabízí krásný 

pohled na oheň. Elegantní vzhled umocňuje hladký a světlý povrch kamen. 

Rozměry V / Š / H   1 450 mm / 545 mm / 440 mm

Hmotnost   154 kg

Délka polen   30 cm

Kouřovod Ø  150 mm

Připojení   horní, zadní

Externí vzduch  ano

Nominální výkon  6,2 kW

Quadro Colorado Natur
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KRBOVÁ KAMNA

ORION
Orion kombinuje tradici a funkčnost. Kamna jsou vyrobena z odolné 

litiny a topeniště z moderního betonu Thermotte. S výkonem 4,9 kW je 

Orion vhodný pro malé místnosti. Připojení je možné zadní, horní i boční. 

Ke standardní výbavě patří plotýnka. 

Rozměry V / Š / H   652 mm / 325 mm / 510 mm

Hmotnost   72 kg

Délka polen   30 cm

Kouřovod Ø  125 mm

Připojení   horní, zadní, boční

Externí vzduch  ne

Nominální výkon  4,9 kW

Orion
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