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KRBOVÉ OBESTAVBY (OSTĚNÍ) BEZ KRBOVÉ VLOŽKY, VÝROBA ČR, MATERIÁL MDF MOC*

Angela rohový

Angela rovný

Cascade rovný

Hard rohový Rohové provedení typu Hard, hloubka 70 cm.

Hard rovný

Manhattan rovný

Vega Klasik rovný

Viktorie rovný

www.elektrickekrby.cz, kl-trade@kl-trade.cz

Rohové provedení, které se od typu Angela rovný odlišuje pouze hloubkou, která činí 
89 cm. 12 990 Kč

Elegantně tvarované boční sloupky povznáší vzhled celého ostění. Celkové rozměry 
ostění: výška 117 cm, šířka 110 cm, hloubka 38 cm. 10 990 Kč

Krbové ostění v barvě slonové kosti, vyrobeno z materiálu MDF (lisované dřevo, 
lakované), určeno pro malý výřez krbové vložky rozměru  v. 56 x š. 42 cm. 9 990 Kč

Elera rovný – 
doprodej

Designérsky propracované ostění pro modernější interiéry. Celkové rozměry ostění jsou 
následující: výška 136 cm, šířka 90 cm, hloubka 26,5 cm. 13 990 Kč

10 990 Kč

Prostorově nenáročné celodřevěné krbové ostění je pro svoji jednoduchost vhodné do 
moderních interiérů. Výška 100 cm, šířka 90 cm, hloubka 35 cm. 9 990 Kč

London rohový – 
doprodej

Krbové ostění pouze v rohovém provedení. Celkové rozměry ostění jsou: výška 140 
cm, šířka 110 cm, hloubka 75 cm. 11 490 Kč

Lord rovný  – 
doprodej

Masivní design celodřevěného ostění Lord se stane dominantou Vašeho interiéru. 
Celkové rozměry ostění: výška 105 cm, šířka 120 cm, hloubka 42 cm. 12 920 Kč

Krbové ostění v barevném provedení dub přírodní, zadní panel je tvořen v imitaci 
mramoru. Ostění vyrobeno výhradně pro krbové vložky typ Crossley.  Výška 110,2 cm; 
šířka 121,5 cm; hloubka 38 cm.

9 990 Kč

Portos rovný – 
doprodej

Celodřevěné krbové ostění, výška 112 cm, šířka 120 cm, hloubka 36 cm. Nelze 
kombinovat s jinými vložkami, pouze s vložkou Margot. 12 990 Kč

Robin rovný  – 
doprodej

Elegantní, stylové, celodřevěné krbové ostění, připomínající doby starých anglických 
sídel. Výška 109 cm, šířka 114 cm, hloubka 39 cm. 10 970 Kč

Rudolf Olympie 
rovný

Celodřevěné krbové ostění typu Rudolf Olympie, oblíbený pro svoji menší velikost, 
umožňující snadnější zakomponování do prostorově omezených interiérů. K dispozici s 
nebo bez bočních sloupků. V. 100 cm, š. 100 cm, h. 35 cm

11 990 Kč

Rudolf rovný –  
doprodej

Klasické, elegantní, celodřevěné krbové ostění s dokonale tvarovanými zdobnými 
prvky. Celkové rozměry: výška 104 cm, šířka 120 cm, hloubka 35 cm. 11 490 Kč

Sirius rovný – 
doprodej

Masivní design  krbového ostění v rovném provedení. Výška 112 cm, šířka 125 cm, 
hloubka 30 cm. 12 780 Kč

Valerie rovná – 
doprodej

Krbové ostění možno vyrobit v 10ti barvách. Kvalitní a jednoduchý design působí v 
místnosti velice majestátně. Vhodné pro kombinaci s více druhy krbových vložek. 
Doporučujeme nakupovat s krbem Mystic Irris.

10 950 Kč

Moderní design ostění je podtržen barevným provedením  imitace pískovce. Celkové 
rozměry jsou: výška 113 cm, šířka 126 cm, hloubka 37 cm. 13 990 Kč

Tento typ ostění je doplněn o jemné zdobné prvky, které plynule přecházejí v dřevěnou 
horní desku. Horní desku lze mořit dle přání zákazníka. Ostění bylo navrženo pro 
vestavění samostatně stojící krbové vložky, tak i vestavné krbové vložky. Rozměry 
ostění: výška 97 cm, šířka 110 cm, hloubka 36 cm.

12 990 Kč



MOC*

KOS – fossil stone

KOS – MDF

KRBOVÉ OBESTAVBY VČETNĚ ELEKTRICKÉ KRBOVÉ VLOŽKY MOC*

KRBOVÉ KOMPLETY VČETNĚ KRBOVÉ VLOŽKY – NA OBJEDNÁVKU MOC*

  KRBOVÉ OBESTAVBY, VYROBENO V HOLANDSKU, MATERIÁL – Povrchová úprava lakovaná MDF 
nebo MDF potaženo vrstvou kamene (leštěný, neleštěný), dodání 3 – 5 týdnů.

Krbová obestavba, povrchová úprava leštěný nebo neleštěný skutečný kámen (béžová, světle 
bílá, černá). Technicky uzpůsobeno pro vložení bioethanolového krbu nebo krbu s Mystic 
efektem. Rozměry v. 108 cm x š. 119 cm x h. 39 cm.

34 990 Kč

Krbová obestavba, povrchová úprava lakovaná MDF, barva světle bílá. Technicky uzpůsobeno 
pro vložení bioethanolového krbu nebo krbu s Mystic efektem. Rozměry v. 108 cm x š. 119 cm 
x 39 cm.

27 990 Kč

KRETA – fossil 
stone

Krbová obestavba, povrchová úprava leštěný nebo neleštěný skutečný kámen (béžová, světle 
bílá, černá). Technicky uzpůsobeno pro vložení bioethanolového krbu nebo krbu s Mystic 
efektem. Rozměry v. 110 cm x š. 120 cm x h. 54 cm.

42 990 Kč

KRETA MINI  – 
fossil stone

Krbová obestavba, povrchová úprava leštěný nebo neleštěný skutečný kámen (béžová, světle 
bílá, černá). Technicky uzpůsobeno pro vložení bioethanolového krbu nebo krbu s Mystic 
efektem. Rozměry v. 99 cm x š. 105 cm x h. 44 cm.

37 990 Kč

NERO  – fossil 
stone

Krbová obestavba, povrchová úprava pouze leštěný skutečný kámen (béžová, světle bílá, černá). 
Technicky uzpůsobeno pro vložení bioethanolového krbu nebo krbu s Mystic efektem. Rozměry 
v. 101 cm x š. 119 cm x h. 36 cm.

35 990 Kč

LOUIS XIV – 
castle stone

Krbová obestavba, povrchová úprava pouze kámen (světle bílá, černá). Technicky uzpůsobeno 
pro vložení bioethanolového krbu nebo krbu s Mystic efektem. Rozměry v. 111 cm x š. 118 cm 
x h. 48,6 cm.

44 990 Kč

Mystic Ambiance 
Optimyst®

Samostatně stojící krbový portál, který je vyroben z MDF, lakovaný povrch v bílé  
nebo ve stříbrné barvě. Dodáváno včetně krbové vložky Mystic Maria  20. Rozměry v. 
195 cm x š. 110 cm x h. 35 cm. Dodáváno také jako ostění s možností umístění ke zdi. 
Pro tuto příležitost je součástí balení zadní černý panel.

84 990 Kč

Mystic Lasize MDF 
Optimyst®

Samostatně stojící ohniště vyrobeno z MDF, lakovaný povrch v bílé  nebo ve stříbrné 
barvě. Dodáváno včetně krbové vložky Mystic Maria 40. Ve spodní části jsou umístěna 
kolečka pro snadnější manipulaci. Rozměry v. 136 cm x š. 98 cm x h. 32 cm.

46 990 Kč

Mystic Nuoro 
Optimyst®

Samostatně stojící portál, který je vyroben z materiálu „castle stone“. Díky tomuto 
materiálu docíleno tzv. Betonového designu. Dodáváno včetně krbové vložky Mystic 
Maria 20. Rozměry v. 119 cm x š. 75 cm x h. 35 cm.

67 990 Kč

Burlington rovný – 
doprodej

Set krbového ostění a krbové vložky ve viktoriánském stylu, efekt žhavého uhlí, 
přímotopný výkon 1-2 kW, rozměry š. 91 x v. 105 x h. 23,5 cm. 34 990 Kč

Mystic Rondo 
Optimyst®

Samostatně stojící krbový korpus tvaru kruhu v barevném provedení černobílé s 
vestavěnou krbovou vložkou Mystic Maria 60. Celkové rozměry korpusu v. 65 x š. 60 x 
h. 25 cm.

29 990 Kč

MONIS WHITE * 
- Optiflame®

Krbový komplet v barvě světlá krémová bílá lesk, krbová vložka se 100% 
realističností. Imiace žhavých polen, barva krbové vložky černá. Topný výkon 1 nebo 
2kW/h, dálkové či manuální ovládání. Efekt hoření je nezávislý na nastavení topení. 
Dodáváno jako komplet, není nutná další montáž. Celkové rozměry (v x š x h) 857 x 
920 x 375 mm.

14 990 Kč

MONIS BLACK * 
- Optiflame®

Krbový komplet v barvě tmavá černá lesk, krbová vložka se 100% realističností. 
Imiace žhavých polen, barva krbové vložky černá. Topný výkon 1 nebo 2kW/h, 
dálkové či manuální ovládání. Efekt hoření je nezávislý na nastavení topení. Dodáváno 
jako komplet, není nutná další montáž. Celkové rozměry (v x š x h) 857 x 920 x 375 
mm.

14 990 Kč



* - realistický efekt; ** - vysoce realistický efekt.  Veškeré ceny platné od 1.3.2016

VENTOSA DE 
LUX Optiflame®

Krbový komplet v barevném provedení ostění krémově bílá. Zadní panel za krbovou 
vložkou je černé barvy. Krbová vložka má efekt hoření polen. Ke krbu je dodáváno 
dálkové ovládání. Možno také ovládat manuálně - ve spodní části krbu je umístěn 
ovládací panel. Topný výkon 750 a 1500 W. Celkové rozměry (v x š x h) 87 x 91 x 25 
cm.

15 990 Kč

NORDIC DE 
LUXE Optiflame®

Krbová kamna Nordic de Luxe jsou úzká a vysoká s prostorem pro uchování polen ve 
spodní části. Severský styl dodává kamnům vysokou realističnost pro niž jsou velice 
oblíbena. Krbovou vložku je možné zapnout pouze na efekt, bez nutnosti topného 
výkonu 1 nebo 2kW/h. Korpus vyroben z lité oceli. Celkové rozměry (v x š x h) 124 x 
60 x 32 cm, celková hmotnost 35 kg.

14 990 Kč

OLSEN DE LUXE 
Optiflame®

Povrch krbových kamen je opatřen ušlechtilou antracitovou povrchovou úpravou rámu, 
boční panely se skládají z jednotlivých kachlí. Ve spodní části krbu je umístěna police 
pro odložení dřevěných polen. Topný výkon 1 nebo 2kW/h. Celkové rozměry (v x š x 
h) 101 x 63 x 30 cm, celková hmotnost 35 kg.

24 990 Kč

ROMERO 
Optimyst®

Krbová kamna Romero jsou úzká a vysoká s oblým zakončením v horní části. Ve 
spodní části je umístěna police pro skladování dřevěných  polen. Krbová vložka je 
stějně jako kamna v černém provedení, s topným výkonem 1 nebo 2kW/h. Krb je 
opatřen 3D Mystic efektem hoření se imitací skutečného kouře. Vše bez špíny, hluku a 
zápachu. Celkové rozměry (v x š x h) 115 x 60 x 31 cm, celková hmotnost 35 kg.

32 990 Kč

VERDI DE LUXE 
Optimyst®

Krbová kamna Verdi mají kombinaci nadčasového bílého povrchu a černé krbové 
vložky v níž je umístěn žhavě oranžový efekt plamene včetně kouře. Tato kombinace 
dodává krbu elegantní a nadčasové vzezření. Krbová kamna mají oválný tvar a je 
opatřena 3D Mystic efektem hoření, ve spodní části integrovaná police pro umístění 
dřevěných polen. Topný výkon volitelný 1 nebo 2 kW/h. Celkové rozměry (v x š x h) 
143 x 78 x 45 cm, celková hmotnost 42 kg.

35 990 Kč

MOOREFIELD 
Optimyst®

Krbový komplet dodáván v ostění v krémově bílé barvě. Linie ostění jsou jednoduché a 
rovné. Krbová vložka je velice věrohodou imitací reálného hoření dřevěných polen. 
Díky Optimyst® technologii je rozdíl od skutečného krbu  nerozpoznatelný. Topný 
výkon je volitelný 1 nebo 2kW/h a je nezávislý na efektu plamene. Krb je opatřen 
termostatem. Celkové rozměry (v x š x h) 86,4 x 92 x 31,5 cm. 

32 990 Kč

VIVALDI 
Optimyst®

Krbový komplet v barevném provedení kombinace šedé a černé barvy. Moderní 
jednoduché rovné linie krbu jsou kombinovány s krbovou vložkou s Optimyst efektem 
hoření. Topný výkon je volitelný 1 nebo 2kW/h, krb je opatřen termostatem. Krb lze 
ovládat manuálně nebo pomocí dálkového ovládání. Celkové rozměry (v x š x h) 91,8 x 
81 x 30,4 cm.

32 990 Kč

CAVALI 
Optimyst®

Krbový komplet dodáván v ostění v krémově bílé barvě. Ostění má elegantní a 
jednoduché linie. Krbová vložka je velice věrohodou imitací reálného hoření dřevěných 
polen. Díky Optimyst® technologii je rozdíl od skutečného krbu  nerozpoznatelný. 
Topný výkon je volitelný 1 nebo 2kW/h a je nezávislý na efektu plamene. Krb je 
opatřen termostatem. Celkové rozměry (v x š x h) 90,5 x 113,8 x 30 cm. 

39 990 Kč

ALAMEDA 
Optimyst®

Krbový komplet je dodáván v barevném provedení krémově žlutá barva. Ostění je 
hladké a rovné. V ostění je umístěna krbová vložka s Optimyst® efektem. Pozadí krbu 
je tvořeno věrohodnou imitací cihel. Topný výkon 1 nebo 2kW/h, opatřeno 
termostatem. Celkové rozměry (v x š x h) 89,5 x 107,5 x 30 cm.

39 990 Kč

Doporučujeme Vám navštívit naše webové stránky www.elektrickekrby.cz, na nichž naleznete fotografie nabízených výrobků a další podrobnosti nabízených krbových 
vložek. Všechny krbové vložky mají nezávislé nastavení topného efektu na efektu plamene. O skutečné spotřebě při imitaci hoření se informujte.  V  nabídce ON-LINE 
NÁVRH si můžete  sestavit svůj vlastní krb.  Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna cen a typů vyhrazena.

Legenda: stálá nabídka
Novinka v 
sortimentu


	Ostění

