Biokrby

LIGHTLINE
Česká kvalita. Elegantní design. Pocit harmonie.

Proč biokrby Lightline...
Atmosféra & design

Snadná instalace

Čistý & úsporný provoz

Zlaté české ručičky

Dopřejte si pocit opravdového ohně i u Vás

Není potřeba komín ani
jiné odkouření

Palivem je biolíh – jen nalijete, zapálíte a užíváte si

Biokrby jsou 100% vyrobeny v České republice

Jedinečná atmosféra ohně
dostupná v jakémkoli
prostoru

Není potřeba stavební
povolení

Při spalování nevzniká
popel, kouř ani saze

Punc české kvality

Elegantní design dokonale
dokreslí styl Vašeho
interiéru

Servisní služby na dosah
Při spalování nevznikají
zplodiny, uvolňuje se jen
oxid uhličitý a vodní pára

VESTAVNÉ BIOKRBY

LIGHTLINE
Nemožné jsme učinili skutečným…

Na chvíli se posaďte. Zavřete oči nebo se jen na chvíli ponořte sami do sebe. A zkuste si představit sami sebe u krbových
kamen. Váš pohled je upřen do hořících plamenů. Teplo a energie plamenů sálá až do Vašeho nitra. Cítíte to báječné
rozplynutí, blažený klid a uvolnění?
Jsme zpět v realitě, ve které se i sny mohou stát skutečností. 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 interiéru 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.

3 STYLY
Lightline F
Dáváte přednost minimalistickému stylu a Vašemu citu
pro detail? V tom případě uvítáte čelní provedení biokrbu,
které elegantně ozdobí Váš interiér bez narušení souladu
a čistoty linií.
V délkách: 60/90/120 cm

Lightline LFR
Jste milovníkem designových kousků a rádi jim dáváte
vyniknout? V tom případě oceníte třístranné provedení
biokrbu, které z něj vytvoří dominantu Vašeho interiéru.
Pohled do hořících plamenů je možný rovnou ze tří stran.
V délkách: 60/90/120 cm

Lightline LF / RF
Jste praktická duše a vždy oceníte plné využití daného
prostoru? V tom případě se Vám bude líbit dvojí využití
rohového provedení biokrbu, jenž umožňuje jak přední
pohled přímo z pohovky, tak i z boční strany z Vašeho
relaxačního či pracovního koutku. Který roh využijete,
je jen na Vás. Nabízíme levou i pravou variantu.
V délkách: 60/90/120 cm

Technické
PARAMETRY
Rozměry
Váha
Objem zásobníku na biolíh
Doba hoření
Rozměr hořáku
Maximální výkon
Podáni biolihu
Regulace hořáku
Barevné provedení
Materiál
Typ paliva
Typ krbu

Lightline 120
1200 x 450 x 203 mm
32 kg
1,5 l
105 min při max. výkonu
800 x 114 x 55 mm
1,2 - 3 kW

Lightline 90
Lightline 60
900 x 450 x 203 mm
600 x 450 x 203 mm
24 kg
15 kg
0,9 l
0,46 l
65 min při max. výkonu
32 min při max. výkonu
500 x 114 x 55 mm
280 x 114 x 55 mm
0,7 – 1,9 kW
0,4 – 1 kW
mechanické
ano
černé, nerez
ocelová kontrukce, nerezový hořák, sklo
biolíh
vestavný

DOPLŇKY
nálevka

zapalovač

regulační úchytky

kryt hořáku

Fotografie doplňků jsou ilustrační.
Součástí balení: nálevka, zapalovač, kryt hořáku, regulační úchytky
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