Přední evropský výrobce krbových
kamen a krbových vložek

Jeden krb.
Každý jiný…
120
€

170
€

NOVINKA
modulární
design

1 890
€

VARIANT R/L plech
designový akumulační krb
Staňte se designerem Vašeho krbu díky modulovému
systému designového akumulačního krbu Romotop
Variant R/L. Můžete si zvolit orientaci rohu krbu, výšku
provedení nebo množství akumulační hmoty. Je to jen na Vás!
• výběr ze tří modulů
• snadná montáž bez použití šroubů
• možnost montáže akumulačních prvků nad topeništěm
• dlouhodobé sálání tepla
• rohové prosklení v levém nebo pravém provedení
• díky štíhlé konstrukci nenáročné na prostor
• obklad - dekorativní plech
• inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN
• roštové topeniště – litinový rošt, popelník
• spalovací komora vyložena pravým šamotem
• regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním
ovládacím prvkem
• CPV (centrální přívod vzduchu)
• vysoká kvalita použitých materiálů a dílenského zpracování
• akumulační prvky za příplatek
• splňuje normy: EN 13 240, DIN+, 15a B-VG od 2015,
Bimsch V 1/2, zákon o ochraně ovzduší ČR

…a mnoho
dalších.

170
€

Ceny jsou
uvedeny
vč. DPH.

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou

Podniková prodejna Praha
Plzeňská 131
150 00 Praha 5 - Košíře

tel.: 556 770 980
fax: 556 770 912
e-mail: info@romotop.cz
www.romotop.cz
www.romotop.sk

tel.: +420 257 221 805
praha@romotop.cz
www.romotop.cz

Přední evropský výrobce krbových
kamen a krbových vložek

Jeden krb.
Každý jiný…
120
€

170
€

NOVINKA
modulární
design

1 500
€

VARIANT F plech
designový akumulační krb
Staňte se i vy designerem Vašeho krbu, díky modulovému
systému designového akumulačního krbu Romotop Variant F.
Tvar a maximální flexibilita provedení přesně reaguje na
trendy moderní interiérové architektury.
• výběr ze tří modulů
• snadná montáž bez použití šroubů
• možnost montáže akumulačních prvků nad topeništěm
• dlouhodobé sálání tepla
• rovné prosklení
• díky štíhlé konstrukci nenáročné na prostor
• obklad - dekorativní plech
• inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN
• roštové topeniště – litinový rošt, popelník
• spalovací komora vyložena pravým šamotem
• regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním
ovládacím prvkem
• CPV (centrální přívod vzduchu)
• vysoká kvalita použitých materiálů a dílenského zpracování
• akumulační prvky za příplatek
• splňuje normy: EN 13 240, DIN+, 15a B-VG od 2015,
Bimsch V 1/2, zákon o ochraně ovzduší ČR

…a mnoho
dalších.

170
€

Ceny jsou
uvedeny
vč. DPH.

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou

Podniková prodejna Praha
Plzeňská 131
150 00 Praha 5 - Košíře

tel.: 556 770 980
fax: 556 770 912
e-mail: info@romotop.cz
www.romotop.cz
www.romotop.sk

tel.: +420 257 221 805
praha@romotop.cz
www.romotop.cz

