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Kouzlo ohně fascinuje lidstvo od samého počátku našich 

dějin.

Přesto, že dnes již není oheň nutný pro naše přežití, 

stále v našich životech hraje velmi důležitou roli. Vytváří 

útulnou atmosféru a pocit pospolitosti. 

Krby a krbová kamna Karma Premium však nabízí 

mnohem více. 

Vytvořili jsme produkt, který splní veškerá očekávání a 

požadavky dnešní doby a pozvedne zážitek ze 

zapáleného ohně na úplně novou úroveň. 

více než teplo



Potřeby zákazníků jsou pro nás 

prioritou. Naše produkty jsou vyvíjeny 

s ohledem na aktuální požadavky a 

nabízí udržitelné a dlouhodobé řešení 

vytápění a atmosféry v každém vašem 

projektu.

Klademe důraz na profesionální 

přístup a vysoký standard našich 

služeb k našim partnerům a klientům. 

Poskytujeme konzultace a servis od 

ranné fáze projektu až po jeho 

kompletní realizaci. 

Profesionální přístup

V nabídce našich produktů si vybere 

každý. Díky nejnovějším technologiím 

uspokojíme i ty nejnáročnější klienty. 

Sledujeme nejnovější trendy a 

technologie v našem oboru, které 

aplikujeme do našich výrobků. Nejlepší 

3D hořák na trhu nebo technologie 

napojení na chytrou domácnost jsou 

toho příkladem.

Široký sortiment Inovativní technologie

Dlouhodobé řešení

správným partnerem vašeho projektu
Budeme



Od založení společnosti Karma uběhlo 

více než 110 let. V Českém Brodě nás 

naleznete již od roku 1927. Rčení 

„Zlaté české ručičky“ u nás nabývá 

pravého významu. 

Díky dlouhodobé spolupráci a 

pravidelnými školeními disponujeme 

širokou sítí certifikovaných servisních 

techniků po celé ČR a SR.

Široká síť servisních firem

Díky našemu stabilnímu a odbornému 

personálnímu zázemí jsme vždy 

schopni poradit a pomoci s jakoukoliv 

situací.

Již od roku 1910 vyvíjíme technologie 

plynového vytápění. Nabízíme 

mnohaleté zkušenosti prověřené 

časem a statisíci spokojenými klienty.

Zkušenosti Vlastní vývojové centrum

Ryze česká výroba

zázemí českého výrobce

Česká 

tradice 

-

světová 

inovace

Máme



Dálkové ovládání MyFire aplikace

pro telefon nebo 
tablet

Chytrá domácnost

Vestavné krby Karma Premium lze ovládat dálkově, ať už pomocí

dálkového ovládání, mobilních zařízení nebo chytré domácnosti.

Krby jsou vybaveny řídící jednotkou Mertik a v závislosti na vybraném

modelu nabízejí tyto funkce: manuální, termostatický, programovací a

ECO mód, časovač, přepínač mezi hořáky, uživatelské profily nebo

dětský zámek.

Zatopte si chytře



ECO switch

a

ECO mód

plamen s 3D 
efektem hoření

Hořák 3D Premium byl vyvinut na základě našich mnohaletých zkušeností

v kombinaci s použitím nejnovějších technologií na trhu. Tři, z celkem pěti

hořáků, jsou integrovány do keramických polen, která jsou naskládána do tvaru

pyramidy. Výsledkem tohoto uspořádání jsou objemné a vysoké plameny.

Možnost přepínání mezi jednotlivými hořáky tzv. funkce ECO switch a funkce

ECO mód nabízí vysokou variabilitu nastavení výkonu krbu při různých volbách

vzhledu plamene a výraznou úsporu spotřeby plynu.

Srdce krbu       3D Premium hořák

*klikněte na obrázek ohně pro ukázku hoření

https://www.youtube.com/watch?v=93xTgtj8ZC4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=93xTgtj8ZC4&t=2s


dvojitý hořák
široké a hluboké 

plameny

Liniový double hořák vytváří reální horizontální plamen a díky své konstrukci

zajistí i hloubku plamenů. Dálkovým ovladačem lze upravovat výšku plamene a

přizpůsobit si tak jak výkon krbu, tak atmosféru.

Srdce krbu       liniový double hořák

*klikněte na obrázek ohně pro ukázku hoření

https://www.youtube.com/watch?v=LlryrF2m8ro&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LlryrF2m8ro&t=2s


Uzavřený 
spalovací systém

Koaxiální 
odtahový systém

Instalace přes 
střechu           

nebo přes zeď

Série krbů Noblesse a Style mají kompletně uzavřený spalovací systém.

To znamená, že krb nenasává čerstvý vzduch potřebný pro hoření z místnosti, ale

skrze dvojstěnný (koaxiální) odtahový systém přímo z vnějšího prostředí, kam

jsou pak také odváděny spaliny. Díky tomu mohou být krby Noblesse i Style

instalovány do bezkomínových prostor. Postačí pouze přístup na střechu nebo

zeď.

Žádný komín? Žádný problém…

rovně přes střechu dvě 45° kolena

90° koleno přes zeď



PLYNOVÉ KRBY…



Atmosféra a teplo 
na míru

Unikátní 
technologie 

autentického 
plamene

ECO režim s 
úsporou plynu

Portfolio vestavných krbů na plyn Karma Premium je nabité technologickými

inovacemi. Pohled na autentický plamen uspokojí i ty nejnáročnější klienty.

Krby Noblesse navíc vynikají nebývale velkým prosklením, jednoduchým

ovládáním a špičkovým moderním designem. Jsou vybaveny řídící jednotkou

Mertik a kompletně navrženy a vyrobeny v Česku.

Plynové krby jsou ideálním řešením pro ty, kteří ocení komfort a pohodu na jedno

kliknutí.

Vestavné krby      Noblesse

Výkon: 2,6 – 13,2 kW Účinnost: 86% 



Plynové krby Noblesse



Uzavřený 
spalovací okruh

Dálkové ovládání
Liniový double 

hořák

Plynové krby řady Style lze ovládat pohodlně dálkovým ovladačem. Style má

uzavřený spalovací okruh, kdy je vzduch pro spalování nasáván z vnějšího

prostředí a rychlostní ventilátor pro maximální tepelnou pohodu ve vytápěné

místnosti. Samozřejmostí je termostat a možnost týdenního programování.

Vestavný krb      Style

Výkon: 2,9 – 7,2 kW Účinnost: 80% 



Varianty rámečků Style



Odtah spalin do 
komína

Volitelný vzhled 
rámečků

Liniový double 
hořák

Krby Elegance Exclusive svým vzhledem velmi připomínají klasické krby na dřevo.

Lze je stylově obložit nebo zabudovat přímo do zdi. Díky využití plynu jako paliva

poskytuje krb Elegance velmi přesnou elektronickou regulaci a to s dálkovým

ovladačem přímo z pohodlí vašeho gauče. Zabudovaný ventilátor uspíší

rovnoměrné vyhřátí místnosti do rozměrů až 180m3.

Krby      Elegance Exclusive

Výkon: 3,5 – 8,9 kW Účinnost: 84% 

https://www.youtube.com/watch?v=LlryrF2m8ro&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LlryrF2m8ro&t=2s


Varianty rámečků Elegance Exclusive



BIOKRBY.. ,



ekologické palivo
biolíh

snadná instalace
široká škála 

velikostí a tvarů

Atmosféra hořícího ohně již není záležitostí pouze romantických vesnických

chalup. Blažený pocit klidu je snadno dostupný i Vám, ať už ho chcete zažívat v

jakémkoli interiéru. Říkáte si, že ve Vašem prostoru není komín ani jiné odkouření,

a přesto byste chtěli zažívat atmosféru krbových kamen? Přesně pro Vás je

určena řada biokrbů Lightline. Biokrby lze snadno naistalovat kdekoli. Fantazii se

meze nekladou.

Biokrby Lightline

Výkon: 0,4 – 3 kW



PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA..,



Prémiová volba při 
výměně lokálních 
plynových topidel

Snadná instalace
Široký výběr pro 

každý interiér

Plynová krbová kamna v sobě spojují výhody čistého a jednoduchého provozu

plynových krbů a flexibility umístění, kdy stejně jako kamna na dřevo, je možné je

instalovat téměř do jakéhokoliv prostoru. Při připojení na zemní plyn zajistí stabilní

vytápění v bytě nebo rodinném domě. Možnost provozu na propan butanové láhve

nebo propanový zásobník z nich pak dělá ideální řešení pro vytápění chaty či chalupy

bez starostí se zajištěním zásoby kvalitního topiva, průběžného přikládání a úklidu

kolem topeniště. Díky výkonu do 8,1 kW jsou ideálním řešením i pro vytápění

nízkoenergetických domů.

Plynová krbová kamna



Krbová kamna s odtahem přes zeď i do komína

*klikněte na obrázek krbu Decore pro zobrazení živého ohně

https://www.karma-as.cz/produkt/63_karma-decore
https://www.karma-as.cz/produkt/63_karma-decore


Krbová kamna s odtahem do komína

SNADNÉ ŘEŠENÍ

Preferujete klasický styl litinových kamen na dřevo, ale rádi 

byste využili komfortu a čistoty provozu, který nabízí 

plynové krby?

Krbová kamna Effect, Grace a Ideal jsou to správnou 

volbou. 

*klikněte na obrázek krbu Effect pro zobrazení živého ohně

https://www.karma-as.cz/produkt/83_karma-effect
https://www.karma-as.cz/produkt/83_karma-effect


VENKOVNÍ OHNIŠTĚ ,



z vinného sudu
barová výška ke 

stání
provoz na PB 

lahve

je stylovým doplňkem pro každou venkovní zahrádku, restauraci,

vinařství, penzion i hotelový resort.

Jak už samotný název napovídá, ohniště vzniklo spojením

dubového sudu na víno a živého plamene ohně. Ohniště Barrique

je ideální pro trávení příjemných chvil venku a přesto v teple.

s možností grilování

Venkovní ohniště Barrique



Rychlá instalace a 
jednoduchý provoz

Pro domácí i 
restaurační využití

Provoz na PB 
lahve

udělá z každého posezení na zahradě či terase společenský a

gastronomický zážitek. Plynový stůl s ohništěm je ideálním

řešením pro dlouhé letní večery. S přicházejícím podzimem vám

prodlouží venkovní sezónu a zajistí příjemný zdroj tepla. Linie

zlatavých plamenů zútulní jakýkoliv venkovní prostor a

s doplňkovým příslušenstvím ho můžete využít i jako praktickou

venkovní kuchyni a ugrilovat si chutnou večeři.

s možností grilování

Venkovní ohniště Infinity



Pro domácí i 
restaurační využití

Provoz na PB 
lahve

Volitelné grilovací 
příslušenství

Je skvělým řešením pro milovníky grilování a relaxování na

čerstvém vzduchu. Minimalistický design tvoří čisté linie a

kvalitní materiály odolné vůči nepřízni počasí.

Ohniště je centrem posezení s přáteli a rodinou na zahradě,

terase či venkovním baru.

s možností grilování

Venkovní ohniště Ruben



45

Produktové řady značky Karma Premium

• Elegance

• Style

• Noblesse

• Kamna s odtahem přes zeď

• Kamna s odtahem do komína

45

Vestavné krby Krbová kamna Venkovní ohniště

• Infinity

• Barrique

• Lightline

Biokrby

Nové!

Nové!



Dlouholetá tradice



Neváhejte nás kontaktovat

Zborovská 693, 282 01 Český Brod

+420 722 972 608

info@karma-as.cz

mailto:harapesova@karma-as.cz
mailto:harapesova@karma-as.cz
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