SÁDROKARTONY
Sádrokarton GKB … 12,5 mm … 125x200 cm … 125,-KČ/kus … 114,90

KČ/kus

Sádrokarton vlhkuvzdorný GKB-I … 125x200x12,5mm … 225,-KČ/kus … 203,90

KČ/kus

Sádrokarton GKB-F … 12,5 mm … 125x200 cm … 185,-KČ/kus … 165,-KČ/kus

PROFILY
Profil CD 3m … 77,-KČ/kus … 69,-KČ/kus
Profil CD 4m … 99,- KČ/kus … 89,-KČ/kus
Profil UD 3m … 48,-KČ/kus … 45,90KČ/kus

VATA URSA
Izolace URSA DF39 8cm … 1250x9000 /11,25m2/PUREONE … 640,-KČ/kus … 595,-KČ/kus
Izolace URSA DF39 10cm … 1250x7000 /8,75m2/ PUREONE … 690,-KČ/kus … 659,-KČ/kus
Izolace Ursa DF39 14cm … 1250x5800 /7,25m2/ PUREONE … 799,-KČ/kus … 759,-KČ/kus
Izolace Ursa DF39 16cm … 1250x5200 /6,5m2/ PUREONE … 820,-KČ/kus …789,-KČ/kus

SUPERMALBA 15+3 KG
359,-KČ … 269,-KČ
Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný,
vysoce krycí a roztíratelný. Používá se k nátěrům minerálních omítek, zdiva, betonových
panelů apod. Výrobek je vyhovující pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého
a přímého nahodilého styku s potravinami. Bělost 91% (MgO), vysoká krycí schopnost,
jednoduchá aplikace, snadná tónovatelnost, výhodné balení, tónování lze provádět tónovací
barvou HETCOLOR nebo tónovacím přípravkem KOLORKA, vydatnost 6 - 10 m2/kg v jedné
vrstvě podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy, doba zasychání nejméně 4 hodiny při 20 °C a
60 % relativní vlhkosti vzduchu, skladování při teplotách nad +3 až +30°C, chránit před přímým
slunečním zářením.

KAMNA
KRBY
SPORÁKY

LITINOVÁ KRBOVÁ KAMNA K6
15922,-KČ

12449,-KČ
Rozměry VxŠxH … 630x578x490mm
Rozměry topeniště … 300x450x270mm
Hmotnost … 120 kg
Jmenovitý výkon … 8 kW
Rozsah výkonu … 7-11 kW
Průměr kouřovodu … 130 nebo 150 mm
Vývod kouřovodu … horní + zadní
Palivo … dřevo, dřevěné brikety

LITINOVÁ KRBOVÁ KAMNA K8
17057,-KČ

14890,-KČ
Rozměry VxŠxH … 626x666x382 mm
Rozměry topeniště … 300x450x230 mm
Hmotnost … 127 kg
Jmenovitý výkon … 9 kW
Rozsah výkonu … 7-11 kW
Průměr kouřovodu … 130 mm
Vývod kouřovodu … horní + zadní
Palivo … dřevo, dřevěné brikety

KAMNA VLNA 2S
16135,-KČ

13810,-KČ
Účinnost … 74,2 %
Výkon … 9 kW
Rozměr VxŠxH … 870 x 450 x 450 mm
Hmotnost … 87 kg
Průměr kouřovodu … 130 mm
Vývod kouřovodu … zadní
Minimální tah komína … 12 Pa
Celkový vytápěný prostor … 100 až 140 m³
Typy doporučených paliv … dřevo, dřevěné brikety
Délka polen … 30 cm
Spotřeba paliva … 3,3 kg/hod
Barva plechu … antracit
Materiál … ocelový plech
Princip … dvouplášťová, konvenční

KAMNA KERPEN ČERNÉ
5490,-KČ

4290,-KČ

Výkonná krbová kamna PETRY KERPEN o maximálním výkonu 5 kW. Tato klasická
stáložárná kamna smaltované konstrukce skvěle poslouží i k vytopení menších a
středně velkých prostor, a to o objemu až 110 m3.

KAMNA KERPEN ČERVENÉ
5590,-KČ

4390,-KČ
Rozměry VxŠxH … 88,1x28,8x32,4 cm
Hmotnost … 56 kg
Palivo … dřevo, hnědouhelné brikety, černé uhlí
Celkový vytápěný prostor … 124 m³
Výkon … 5 kW
dobrá výhřevnost
78% tepelná účinnost
jednoduchá manipulace
má varnou plochu
možnost využít na ohřívání pokrmů
vyzdívka z šamotu a vermikulitu

KAMNA STYL 4
7177,-KČ

6200,-KČ
Způsob vytápění … teplovzdušný
Jmenovitý výkon … 4 kW
Váha … 60 kg
Kouřovod … 130 mm
Palivo … dřevo, brikety, uhlí
Popelník … Ano
Přikládání … přední
Rozměr kamen VxŠxH … 850x310x385 mm
Spotřeba paliva … 1,2 kg/hodinu

KAMNA TAMPERE
25107,-KČ

13990,-KČ
Jmenovitý výkon … 8 kW
Minimální tah komínu … 12 Pa
Průměr odkouření … 150 mm
Regulovatelný výkon … 4 - 10 kW
Rozměry VxŠxH … 1235x630x470 mm
Spotřeba paliva … 2,6 kg/hodinu
Typ paliva …dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Účinnost spalování … 80%
Váha … 190 kg
Vytápěný prostor … 80 - 200 m³
Vyústění odkouření … horní, zadní

KAMNA BURRIAN
27630,-KČ

17990,-KČ
Výkon … 2 až 18 kW
Výška osy kouřovodu … 670 mm
Palivo … suché dřevo a ekobrikety
Účinnost … třída : 1
Emise – CO … třída : 1
Max. délka polen … 800 mm
Kamna jsou určena výhradně ke spalování
dřeva. Nejvhodnější je suché
tvrdé dřevo, které hoří déle a kratším plamenem. V kamnech lze
spalovat jakékoliv dřevo dostupných druhů.

KRBOVÁ VLOŽKA ABX OXFORD
16581,-KČ

9000,-KČ
Jmenovitý tepelný … výkon 10 kW
Regulovatelný výkon … 5 - 12 kW
Vytápěný prostor … 100 - 240 m³
Druh paliva … dřevo, dřevěné brikety
Spotřeba paliva … 3,2 kg/hodinu
Energetická účinnost … 77 %
Vnější průměr kouřovodu … ⌀ 150 mm
Připojení kouřovodu … horní
Výška 1100 - 1245 mm, šířka 724 mm, hloubka 458 mm
Hmotnost (včetně obalu) … 125 kg

SPORÁK FIKO 7
27300,-KČ

20770,-KČ
Jmenovitý výkon … 6,5 kW
Rozměry VxŠxH … 800 x 860 x 655 mm
Kouřové hrdlo průměr … 120 mm
Výhřevnost … 65 - 165 m3
Účinnost … 75,2/80,8 (br.) %
Palivo … dřevo, dřevěná briketa, hnědouhelná briketa
Spotřeba paliva – dřevo … 2,2 kg/hodinu
Spotřeba paliva – brikety … 1,7 kg/hod
Napojení hrdla … horní
Hmotnosť … 74 kg

SPORÁK SMEDEREVAC MBS9E
12786,-KČ
8800,-KČ

Rozměr … 740x945x645 mm
Rozměr pece … 195x200x400 mm
Průměr … 120 mm
Výkon … 9 kW
Barva … bílá
Tuhá paliva

BOJLER ELEKTRICKÝ 125 LITRŮ
7690,-KČ

6990,-KČ
Svislý elektrický ohřívač vody s keramickým topným tělesem a možností instalace v blízkosti odběrných míst.
Určený pro zavěšení na zeď.
Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou
výměnu vysloužilých ohřívačů.
Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem
(tepelnou pojistkou)
Teplotní rozsah 5–74 °C, připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz, elektrické krytí IP44
Příprava TUV v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud)
Příslušenství … pojistný ventil

PAŘÁK SMALTOVANÝ 80 LITRŮ
8890,-KČ

6590,-KČ
Výška … 1100 mm vč. madla, pouze kotel pak … cca 100 cm
Šířka … 640 mm (v nejširším místě)
Průměr kotle (vrchní čast) … cca 45 cm
Průměr spodního dílu (topeniště) … cca 50 cm
Průměr kouřového hrdla … 125 mm
Tloušťka plechu varného kotle … 1 mm (+vrstva smaltu)
Hmotnost … cca 37 kg
Objem kotle … 80l
Jmenovitý tepelný výkon … cca 5500W
Provozní tah … 15 Pa
Doporučené palivo … dřevo / hnědé uhlí ořech 1
Průměrná spotřeba paliva … 3 - 4 kg / h (uhlí)
Pařáček v balení … ANO (děrovaný rošt na dno kotle)

KOTEL H 420 ECO
29563,-KČ

25490,-KČ
Palivo … dřevo, hnědé uhlí
Výkon … 20 kW
Ekologický provoz … třída tři pro spalování hnědého uhlí a u verze H 425 EKO i pro spalování dřeva, unikátní
předehřev primárního a sekundárního vzduchu, tloušťka plechu kotle 5 mm, záruka 5 let na kotlové těleso, velká
násypná šachta, velmi jednoduchá obsluha a údržba, velký přikládací otvor kotle, litinové posuvné rošty,
regulátor tahu zajišťující automatickou regulaci výkonu, vestavěná chladící smyčka, spolehlivé regulační a
zabezpečovací prvky, závitové příruby pro snadnou montáž kotle, možnost použití peletového hořáku pro
automatický provoz kotle.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH
Ceny platí pouze v únoru 2019

www.krauer.cz

www.facebook.com/krauer.cz

Email: krauer@krauer.cz
Telefon: 327 542 680

Uhlířské Janovice

