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BIO-KRBY: ROMANTIKA BEZ OMEZENÍ

JAK NA VÝBĚR KRBU?

Nebudeme-li brát v úvahu architektonické řešení interiéru, jsou rozhodujícími parametry zejména 
existence a stav komínu a únosnost podlahy. Výška a průměr komínu určují tahové podmínky. 
Dalším parametrem při zvažování pořízení krbu je nosnost podlahy. Průměrná hmotnost vložky do 
krbu se pohybuje mezi 140 až 240 kg, podstatnou položku v konečném zatížení podlahy však tvoří 
obložení, které, použijeme-li přírodní kámen, může vážit i 700 kg. I s doplňky může stavba v 
místnosti představovat zátěž až 1000 kg. A to je hodnota, kterou by měl podle stavu budovy a 
místnosti posoudit statik.

Problémem je i vlastní provoz krbu. Hoření je proces, který spaluje kyslík. Proto musí mít krb 
zajištěn stálý přívod vzduchu. Optimálním (ale ne vždy nutným) řešením je přívod zvenčí. Ačkoliv 
lze v krbech užít hned několik topných médií, téměř každý si ve spojitosti s krbem představí 
praskající polena a sálající plameny. Skutečně také převážná většina krbů využívá jako paliva dřevo 
nebo dřevěné brikety. Čtvrtým hlediskem je tedy zajištění paliva. Ke spalování se používá dřevo co 
nejtvrdší, alespoň dva roky sušené. To je požadavek hůře splnitelný, méně tvrdé a méně vyschlé 
palivo lze samozřejmě rovněž použít, ale na úkor dokonalosti spalování a účinnosti. Stranou 
ponechejme častý úklid po přiložení a vynášení popela.

ROMANTIKA STÁLE ŽIJE

Mohlo by se zdát, že romantiků v bytových domech odzvonilo, že si pohodu u plamenů, se 
skleničkou vína a dobrými přáteli dovolit nemohou. Kde by se taky vzal v bytě klasický komín? A kde 
shánět dřevo na topení? Řešení přece jen existuje, ale v jiném konstrukčním provedení krbu. 
Elektrický krb ušetří svému majiteli starosti se sháněním paliva a se zvýšenou pozorností při 
provozování, nedokáže však kvalitně imitovat plameny a hřát tím správným způsobem.
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Takový krb proto představuje konstrukčně zcela novou generací topidel, která nepotřebují k 
provozu dřevo, elektřinu, plyn ani komín, jeho provozování je naprosto bezproblémové. Vizuálně 
musí uspokojit každého romantika - planoucí skutečný oheň v opravdovém krbu! Krby lze montovat 
buď na zeď podobně jako LCD či plazmovou televizi, nebo může krb stát na zemi. K provozování 
krbu není třeba žádných zvláštních stavebních úprav. Krb zabírá poměrně málo místa, najde tedy 
uplatnění i v malých bytech, v zimních zahradách, ale i v kancelářích, vinárnách, restauracích a 
hotelech.

UŽ ŽÁDNÝ KOUŘ, RADĚJI VŮNI

Palivem je biolíh nebo etanol, přírodní produkt vyrobený z rostlin. Biolíh hoří krásným klidným 
přirozeným žlutým plamenem bez vývinu kouře, sazí nebo praskání jisker, takže nehrozí začouzení 
interiéru po delším používání. Jeden litr paliva vydrží hořet 3 až 5 hodin v závislosti na režimu 
hoření a požadovaném výkonu.

V nabídce jsou i krby o výkonu až 4 kW, takže takový krb dokáže vyhřát interiér menšího bytu stejně 
jako klasický zdroj tepla. Výkon bio-krbu odpovídá provozním nárokům nízkoenergetických a 
pasivních domů, v nichž není provozování běžných klasických krbů právě ideální, někdy dokonce 
není myslitelné vůbec. Při ceně kolem 80 Kč za litr paliva lze krb provozovat s hodinovými náklady 
kolem 16 korun. Existují dokonce i vonná paliva s příměsí přírodních aromatických olejů, takže 
provozovatel může navodit skutečně neodolatelnou romantickou atmosféru.

KOMÍN JE ZBYTEČNOST

Netradiční a moderní řešení nabízí tzb. bio-krby. To je totiž vynikající 
kompromis v konstrukci krbů a kamen, který řeší problémy s klasickými krby a 
kamny. Tzv. bio-krb je vlastně krb, který při spalování využívá jako palivo 
speciální bio alkohol nebo etanol, tedy 96% denaturovaný alkohol. Výsledkem 
spalování je oxid uhličitý (Co2) a vodní pára (H2O), takže není třeba žádných 
spalinových cest - komínů a odtahů.
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Plnění zásobníku se provádí vždy a zásadně tehdy, když je topidlo mimo provoz a dostatečně 
studené, nikdy se plnění nesmí provádět za provozu! Palivem potřísněné předměty je třeba 
odstranit z dosahu možných zdrojů zapálení, a co nejdříve se musí důkladně vyčistit. Při zasažení 
oděvu nebo kůže je třeba práci přerušit a okamžitě tělo a oděv zbavit potřísnění.

Při manipulaci a skladování nesmí dojít k výbojům statické elektřiny. Zásoby paliva by měly být 
uskladněny v dobře větratelném prostoru a mimo dosah zdrojů tepla. Před zapálením je nutno 
zkontrolovat, zda nedošlo k únikům paliva. Při provozu je samozřejmě nutné odstranit z dosahu 
krbu či kamen všechny snadno zápalné předměty. Volně vlající závěsy, záclony, odložené noviny, 
papírové kapesníky či jiné rizikové součásti interiéru by mohly snadno způsobit požár. Při dodržení 
běžných bezpečnostních pravidel však žádné nebezpečí nehrozí.

VYBERE SI KAŽDÝ…

Bio-krby se vyrábějí v řadě provedení, většinou jako nerezové, případně v kombinaci nerezu, 
kamene či keramické obestavby. Krb lze opatřit imitací dřevěných polen nebo lávovými kameny. 
Vzhled doplňků je velmi pestrý - nabízí se například imitace březového, javorového či smrkového 
dřeva, lávové kameny v podobě valounů jsou v bílém, šedém nebo černém provedení. Bio-krby jsou 
tedy zajímavým a elegantním řešením, jak obohatit a zvýraznit každý interiér.

NA PALIVO VELKÝ POZOR

Používané palivo je vysoce hořlavé, proto je bezpodmínečně nutná opatrná 
manipulace při plnění a bezpečné uchovávání paliva v dostatečné vzdálenosti 
a v bezpečném úkrytu. Je třeba dodržovat veškerá protipožární opatření, 
jaká známe například při práci s benzínem - zákaz kouření, zákaz práce s 
otevřeným ohněm.

S uctou Alexandr Gorbacevich
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BOHEMA AF-01 
74x60x24 cm

8 220 Kč

BOHEMA AF-01B 
74x60x24 cm

8 220 Kč

BOHEMA AF-08 
60x60x16 cm

7 560 Kč

 BOHEMA AF-08C 
60x60x16 cm

7 560 Kč

BOHEMA ART-01
80x59x16 cm

8 940 Kč

BOHEMA ART-01B 
80x59x16 cm

8 940 Kč

BOHEMA BIO-03 
59x49x14 cm

6 600 Kč

BOHEMA BIO-01B 
60x45x13 cm

7 020 Kč

BOHEMA BIO-01S 
60x45x13 cm

7 020 Kč

BOHEMA BIO-02B 
80x60x18 cm

8 220 Kč

BOHEMA BIO-02S 
80x60x18 cm

8 220 Kč

BOHEMA AF-21 
82x57x16 cm

11 340 Kč

Černé lesklé lávové kameny 
960 Kč

Bílé lávové kameny 
960 Kč

lesklé Keramické březové dřevo
2 160 Kč

Keramické  dřevo mix
934 Kč

BOHEMA BIO-03B 
59x49x14 cm

6 600 Kč

BOHEMA AF-22 
80x55x22 cm

13 320 Kč

BOHEMA AF-02B 
60x60x16 cm

7 560 Kč

STONE 
70x53x16 cm

8 940 Kč

závěsné bio-krby

BOHEMA AF-02 
60x60x16 cm

7 560 Kč

Keramické smrkové dřevo a šišky
960 Kč
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BOHEMA BIO-05 
65x70x16 cm

7 680 Kč

Bio-Alkohol 3l
240 Kč



BIO-KRB STONE-06
 pískovec

130x110x30 cm
32 014 Kč

Bezpečnostní sklo čiré 
430x70/430x200/540x70/540x200

840 Kč

Mřížka “žebřík” 28/30/42
Rozteč 280/300/420 mm

840 Kč
Hořák 1l
1 920 Kč

Zapalovač Industrial
120 Kč

BOHEMA BIO-08B 
50x49x21 cm

6 720 Kč

BIO-KRB STONE-01
mramor Emperador Extra Light

130x110x30 cm
49 800 Kč

Mřížka “háky”/“křivky”  28/30/42
Rozteč 280/300/420 mm

420 Kč

 

BIO-KRB STONE-03
 mramor Portoro Extra Black, Gold 

240x150x100 cm
106 714 Kč

BIO-KRB STONE-05
mramor Carrara, črná žula

130x110x30 cm
40 908 Kč

BIO-KRB STONE-02
mramoru Verde Guattemalla

130x110x30 cm
49 800 Kč

KOLOUR AF-23 
77x55x14 cm

13 320 Kč

KOLOUR AF-25 
80x45x25 cm

15 120 Kč

BOHEMA BIO-07B 
70x54x16 cm

7 536 Kč

BOHEMA BIO-07S 
70x54x16 cm

7 536 Kč

BOHEMA BIO-04B 
55x27x14 cm

5 580 Kč

Barevná úprava RAL
996 Kč

BOHEMA BIO-04 
55x27x14 cm

5 580 Kč

PRAHA-PRŮHONICE: OC SPEKTRUM                                                                        +420 724 97 44 66

DaVinci 
65x70x16 cm

9 840 Kč

RONDO 
74x74x16 cm

11 100 Kč

RONDO 
74x74x16 cm

11 100 Kč

Keramické dřevo mix 
1 440 Kč

maleKeramické březové dřevo male
1 440 Kč

BIO-KRB STONE-07
mramor Emperador Light

110x110x30 cm
34 440 Kč



TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA AF-01
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 74x60x24 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 12 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

BOHEMA AF-01
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production & service
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA AF-01B
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 74x60x24 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 12 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

BOHEMA AF-01B
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA AF-02
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 60x60x16 cm
Typ: Závěsné krby, Rohové krby
Váha: 8 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

BOHEMA AF-02
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA AF-02B
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 60x60x16 cm
Typ: Závěsné krby, Rohové krby
Váha: 8 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

BOHEMA AF-02B
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA AF-08
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 60x60x16 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 10 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

BOHEMA AF-08
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA AF-08C
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 60x60x16 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 10 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

BOHEMA AF-08C
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA AF-21
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 82x57x16 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 12 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

BOHEMA AF-21
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA AF-22
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 80x55x22 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 15 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

BOHEMA AF-22
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA ART-01
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 80x59x16 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 12 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

BOHEMA ART-01
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU ART-01B
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 80x60x16 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 12 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

BOHEMA ART-01B
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA BIO-01B
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 60x45x13 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 6 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

BOHEMA BIO-01B
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA BIO-01S
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 60x45x13 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 6 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

BOHEMA BIO-01S
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA BIO-02B
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 80x60x18 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 10 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

BOHEMA BIO-02B
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA BIO-02S
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 80x60x18 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 10 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

BOHEMA BIO-02S
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA BIO-03
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 59x49x14 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 8 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

BOHEMA BIO-03

Premium quality

production & service
.EUBIO-FIREPLACE



TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BIO-03B
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 59x49x14 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 8 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

BOHEMA BIO-03B
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA BIO-04
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 55x27x14 cm
Typ: Volně stojící krby
Váha: 6 Kg

Výkon max.: 4,0 KW

BOHEMA BIO-04
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA BIO-04B
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 55x27x14 cm
Typ: Volně stojící krby
Váha: 6 Kg

Výkon max.: 4,0 KW

BOHEMA BIO-04B
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA BIO-05
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 65x70x15 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 10 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

BOHEMA BIO-05
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BIO-07B
Materiál: Kombinace nerezu, plechu a skla

Rozměr: 70x54x16 cm
Typ: Volně stojící krby
Váha: 20 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

1. Bio-krb
2. Nádoba pro líh - hořák
3. Rukojeť pro posunutí pokličky hořáku
4. Zahrádka proti větru
5. Měřicí nádoba
6. Nálevka
7. Komponenty pro montáž
8. Česky návod

OBSAH BALENÍ

BOHEMA BIO-07B
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BIO-07S
Materiál: Kombinace nerezu, plechu a skla

Rozměr: 70x54x16 cm
Typ: Volně stojící krby
Váha: 20 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

OBSAH BALENÍ

1. Bio-krb
2. Nádoba pro líh - hořák
3. Rukojeť pro posunutí pokličky hořáku
4. Zahrádka proti větru
5. Měřicí nádoba
6. Nálevka
7. Komponenty pro montáž
8. Česky návod

BOHEMA BIO-07S
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU BOHEMA BIO-08B
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 50x49x21 cm
Typ: Volně stojící krby
Váha: 7 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

BOHEMA BIO-08B
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU DaVinci
Materiál: Kombinace nerezu, plechu a skla

Rozměr: 65x70x16 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 10 Kg

Výkon max.: 3,0 KW

DaVinci
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU KOLOUR AF-23
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 77x55x14 cm
Typ: Závěsné krby
Váha: 16 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

Barva:

KOLOUR AF-23
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU KOLOUR AF-25R
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 80х45х25 cm
Typ:  Volně stojící krby
Váha: 14 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

Barva:

KOLOUR AF-25R

Premium quality
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU RONDO
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 74х74х16 cm
Typ:  Závěsné  krby
Váha: 15 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

Barva:

RONDO
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU STONE
Materiál: Kombinace nerezu a plechu

Rozměr: 70х53х16 cm
Typ:  Závěsné  krby
Váha: 15 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

STONE

Premium quality
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.EUBIO-FIREPLACE





TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: BIO KRB BEZ KOMÍNU STONE-01
Materiál: mramor Emperador Extra Light

Rozměr: 130х110х30 cm
Typ:  Krby z přírodního kamene
Váha: 87 Kg

Výkon max.: 3,5 KW

Varianty materialů: 

STONE-01
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.EUBIO-FIREPLACE



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
 
�Používejte pouze originální palivo pro bio-krby, bio-alkohol nebo denaturovaný 96% ethanol.
�V žádném případě nepoužívejte jiné látky pro spalování.
�

�Krb je určen k osobnímu použití, nikoliv pro komerční účely.
�Bio-krb musí být namontován zásadně na pevnou zeď z nehořlavých materiálů, kromě volně 
stojících typů krbů.
�Bio-krb spaluje kyslík v místnosti, kde se nachází. Tato místnost proto musí být pravidelně a dobře 
větrána (otevřením oken, mikroventilací).
�Příznakem nedostatku kyslíku je náhlá slabost a špatné soustředění. Zhasněte bio-krb a jděte na 
čerstvý vzduch.

3
�Obsah pokoje, kde je umístěn bio-krb musí mít minimálně 63 m  (například při výšce stropu 2,6 m 

2musí být plocha pokoje větší než 24 m ).
�Nedoporučujeme umístění více než jednoho bio-krbu v jednom pokoji.
�Nenechávejte otevřený plamen bio-krbu bez dohledu !!!
�Části krbu blízko plamene se stávají extrémně horké! Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při 
zacházení s krbem.
 

UPOZORNĚNÍ:

�Při hoření bio-alkoholu se krb silně ohřívá. Nedotýkejte se krbu, pokud plamen hoří.
�Počkejte 15 min po dohoření, než se můžete krbu bezpečně dotýkat.
�Bio-krb není určený pro ohřívání čehokoliv.
�Uchovejte obalový materiál mimo dosah dětí. Riziko udušení!
�Hořák bio-krbu s palivem a  bio-alkohol uchovejte mimo dosah slunce, tepla.
�Ukládejte palivo a jakékoli hořlavé věci minimálně 1 metr od bio-krbu.
�Bezpečná vzdálenost bio-krbu od záclon a závěsů je 2 metry.
 

UPOZORNĚNÍ:
 
� Vyhněte se průvanu v místnosti, kde hoří Bio-krb.
�Držte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti při hoření krbu a dále 1-2 hodiny. Pamatujte, 
že bio-alkohol v hořáku smí být maximálně do  2/3 jeho obsahu.
�Ventilační otvory, pokud je krb má, nesmí být ucpané nebo překryté.
�Nenakládejte neodborně se zařízením. Bezpečný provoz zařízení je garantován pouze pokud 
zařízení zůstává v původním stavu. Nikdy nefoukejte na plameny. Může to způsobit vyšlehnutí plamene 
a hrozí nebezpečí popálení.
�V případě poškození bio-krbu nepokoušejte se ho opravit sami, kontaktujte službu servisu. Je 
zakázáno používat krb dál.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K PALIVU
 
�Pečlivě přečtěte návod na bio-alkohol, než začnete s jeho používáním.
�Skladujte ho uzavřené v chladném, suchém a dobře větraném prostoru. Zajistěte dobré větrání  při 
zemi, jelikož plyny jsou těžší než vzduch a může docházet k jejich nashromáždění ve vysokých 
koncentracích při podlaze, v odtokových kanálech a sklepech.
�Obsahuje ethylalkohol. Není určen ke konzumaci!
�Neskladujte víc než 5 litrů bio-alkoholu. 
�Udržujte lahve a nádrže s palivem těsně uzavřené a mimo dosah dětí a zvířat.
�Nesmí být likvidováno společně s běžným domácím odpadem. Nesmí se dostat do kanalizace. 
Ohledně vracení výrobku kontaktujte, prosím, prodejce nebo výrobce.
 

PRVNÍ POMOC:
 
�Při zasažení kůže omyjte vodou a mýdlem!
�Po nadýchání dodejte čerstvý vzduch, pokud je potřeba, proveďte dýchaní z úst do úst.
�Při zasažení očí oplachujte proudem tekoucí vody po dobu několika minut!
�Při požití důkladně vypláchněte ústa a vypijte nejméně 0,5 l čisté vody a vyvolejte zvracení!
�V případě jakýchkoli potíží okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
 

Krb je vyroben pro dekorační účely a není určen pro pravidelné vyhřívání místnosti.
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
 

 

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
 
�Vhodný hasicí prostředek: hasicí prášek nebo hasicí vodní přístroj. S větším ohněm bojujte s 
hasicím vodním přístrojem nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.
�Je nutné, aby vždy byl po ruce  vhodný přístroj na hašení.
�Zvláštní nebezpečí způsobené materiály: odpadní zplodiny nebo plyny, vzniklé při spalováni mohou 
vytvářet výbušnou směs plynů a vzduchu.
�Učiňte opatření vedoucí k zabránění elektrostatických výbojů. Držte mimo dosah zdrojů vznícení. 
�Zákaz kouření.

NÁVOD NA POUŽIVÁNÍ BIO-KRBU
 

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ BIO-KRBU
 
Náš produkt Vám umožní navodit příjemné teplo a komfort v jakémkoli bytě či domě bez komínu. Tento 
druh krbu spaluje speciální bio-alkohol nebo denaturovaný 96% ethanol, proto nevyžaduje téměř 
žádnou údržbu a má snadnou montáž.
Pečlivě přečtěte tento návod před instalací krbu a pak jej uschovejte pro případné další použití. Při 
prodeji musí být návod předán jako součást zařízení.
Výrobce a prodejce nezodpovídá za škodu způsobenou špatnou instalací nebo údržbou výrobku.
 

INSTALACE A MONTÁŽ
 

UPOZORNĚNÍ:
 
�Zařízení může být použito pouze pod dohledem dospělého a nikdy ne dětmi nebo jinými osobami, 
které nebyly seznámeny s návodem na použití.
�Krb nesmí být použit osobami, které mají omezené schopnosti pohybu nebo rozumu, a také 
osobami bez dostatečných zkušeností.
�Zařízení, které je určeno pro montáž na stěnu, nesmí být za žádných okolností použito jako volně 
stojící.
�Bio-krb musí být namontován zásadně na pevnou zeď  z nehořlavých materiálů, kromě volně 
stojících typů krbů, v tom případě se ujistěte, že krb stojí na pevném a rovném povrchu.
�Ujistěte se, že se na stropech nebo zdech  nekumuluje teplo, např. u nízkoenergetických domů.
�Neinstalujte krb do místnosti, kde jsou zkřížené proudy vzduchu.
�Zabraňte pohybům v okolí krbu !!!
�Pro závěsné typy krbů je předepsaná vzdálenost od podlahy do oblasti hoření minimálně 60 cm.
�Minimální vzdálenost od stropu do oblasti hoření je 1,8 metru.
�Je zakázáno pohybovat s krbem pokud  se užívá, nebo je hořák naplněn bio-etanolem.
 

ZAČÁTEK
 
1. Před instalací pečlivě odstraňte  veškerý obalový a informační materiál.
2. Ujistěte se, že místo instalace odpovídá bezpečnostním předpisům a je zaručena bezpečná 
vzdálenost 1 metr od krbu ve všech směrech.
3. Zkontrolujte obsah balení, případně kontaktujte dodavatele. 
4. Řiďte se celostátními nebo místními pravidly pro instalační/pracovní postupy.
5. Zkontrolujete zda instalační materiál pro ukotvení krbu souhlasí s typem vaší zdi.  Pro ukotvení bio-
krb nevyžaduje žádné další speciální elementy (dráty atd.)
6. Postupujte přesně podle montážního návodu. Instalujte krb. Pokud je krb těžký, pro instalaci 
potřebujete pomoc jiné osoby. Instalujte příslušenství.

R11     Vysoce hořlavý!
S2       Uchovávejte mimo dosah dětí!
S7       Uchovávejte obal těsně uzavřený!
S16     Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení!
          Zákaz kouření!
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OBSAH BALENÍ
 
1. Bio-krb
2. Příslušenství dle vyběru
3. Nádoba pro líh - hořák
4. Regulace hoření
5. Měřicí nádoba
6. Nálevka
7. Komponenty pro montáž
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SESTAVENÍ HOŘÁKU
 
1. Vložte hořák do krbu, otvorem nahoru. V žádném případě hořák 
nesmí být nakloněn nebo klouzat.
2. Poklička pro hořák, pokud ji máte, musí být volně položená na 
hořák tak, aby nic nebránilo regulaci otvoru pro hoření, a vodítka byla 
zapuštěna dovnitř hořáku.
3. V případě použití krbu venku instalujte zahrádku proti větru. 
Instalujte ji  před nasazením hořáku do krbu  úzkou částí dolů.
 

PLNĚNÍ HOŘÁKU
 

UPOZORNĚNÍ:
 
�Nekuřte, nejezte a také nepijte pokud plníte nádoby bio-
etanolem.
�Nikdy nenalévejte bio-alkohol do otevřeného ohně !!!
�Nikdy nenalévejte bio-alkohol do horkého hořáku. Musíte počkat 
15 minut, než hořák vychladne.
�Rozlité palivo zanechává matné skvrny na parketách a lesklých 
lakovaných částech krbu. Proto použijte nálevku a měřicí nádobu.
 

1. Před prvním použitím musíte nádobu - hořák na bio-alkohol důkladně vyčistit. Použijte teplou vodu 
a saponát.
2.  Nalijte bio-alkohol do nádoby - hořáku, maximálně na 2/3 jeho obsahu. 
3. Při přelití bio-alkoholu utřete místo suchým hadrem a umyjte vodou, aby se zabránilo hoření mimo 
hořák a nedošlo ke vznícení od plamenů hořáku.
4. Odstavte láhev s bio-etanolem a nálevku minimálně 1 metr od krbu.

ZAPÁLENÍ
 
�Dodržujte vždy bezpečnou vzdálenost od krbu a podpalujte ho 
vždy pouze ze strany.
�Nikdy nerozfoukávejte oheň, zvlášť za pomoci přístrojů.
�Nekuřte, když zapalujete oheň v bio-krbu.
�Během 10-ti minut oheň dosáhne určené velikosti a teploty.
�Nikdy nezapalujte bio-etanol rovnou zapalovačem, dodržujte 
následující postup:

1. Pro zapálení krbu použijte rukojeť regulaci otvoru hořáku.
2. Omočte úzkou kovovou špičku rukojeti uvnitř nádoby s bio-
etanolem. Dbejte aby kapky stékaly zpět do nádoby.
3. Postavte se  stranou od krbu a zapalovačem zapalte špičku rukojeti.
4. Vložte špičku hořící rukojeti dovnitř nádoby a zapalte bio-etanol.
5. Pokud se oheň nezapálil, opakujte kroky 1 až 4.
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OBSLUHA KRBU A ÚDRŽBA
 
�Nádobu - hořák na bio-alkohol musíte pravidelné čistit. Použijte teplou vodu a saponát.
�Nádobu do bio-krbu je nutně měnit minimálně 2x ročně.
�Skvrny na krbu otřete hadrem s roztokem vody a malého množství mýdla.
�Nerezové části bio-krbu čistěte speciálním prostředkem na nerez.
 

UPOZORNĚNI:
 
�Nikdy nepoužívejte abrazivní prášky a tvrdé houby, zabráníte tak vzniku škrábanců. Výrobce 
nezodpovídá za škodu a poškození způsobené špatnou  údržbou výrobků.
 

LIKVIDACE
 
Krb, palivo a obalový materiál nepatří k domácímu odpadu. Tento odpad musí být odevzdán do 
recyklačního centra.
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 
Bio-alkohol - je produkt rostlinného charakteru. Proto je při hoření absolutně neškodný k  životnímu 
prostředí. Obsah vznikajícího kysličníku uhličitého je zcela shodný s růstem rostlin.
 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ   

Nemůžete zapálit bio-etanol:
 
Pokud nemůžete zapálit bio-etanol v hořáku po několika pokusech, může to být důsledkem toho, že 
alkohol se částečně  vypařil a přestal být hořlavý.
Odstraňte bio-etanol z nádoby a nalijte nový.
 
Nemůžete uhasit oheň:
 
V případě, že oheň  neuhasl, otevřete nádobu  a rychle zavřete, ale bez použití síly. Pokud oheň ještě  
stále hoří, zopakujte ten postup několikrát.
Pokud to nebude úspěšné, zavřete nádobu a nechte hasnoucí oheň  hořet pár minut před tím, než 
otevřete a prudce zavřete nádobu.
 
V případě požáru:
 
Použijte pěnu odolnou alkoholu, karbon dioxid, nebo vhodnou hasicí látku. Je nutné, aby byl po ruce  
přístroj na hašení.
 
                   

POŽADAVKY NA OBJEM MÍSTNOSTI A VĚTRÁNÍ

3Objem místnosti m                       K. větrání *
            315                                       0,2            
            105                                       0,6            
            63                                         1,0
   
* Poznámka

okna a dveře zavřeny:    0-0,5
okna pootevřena:          0,3-1,5
okna otevřena napůl:     5-10
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