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Teplovzdušné pece
Teplým vzduchom je možné v krátkom čase dodať do 

interiéru veľké množstvo energie. Tento koncept sa 

používa hlavne vo veľkých priestoroch alebo starších 

stavbách, kde sa vyžaduje vysoký tepelný výkon (> 4 kW).

Pri teplovzdušných peciach prúdi vzduch z miestnosti 

pozdĺž vykurovacej vložky a kovového výmenníka, rýchlo 

sa zohrieva a prostredníctvom ventilačných mriežok 

alebo šácht sa dostáva do obytného priestoru. Tomu 

zodpovedajú vysoké výkonové špičky počas horenia, 

keďže akumulačná masa je zabudovaná len v plášti pece. 

Takéto prevedenie kachľovej pece vedie k tomu, že pec 

relatívne rýchlo vychladne.

Akumulačné pece
Tieto pece sú určené na akumuláciu. Ohnisko pece je dimezované na 

väčšie množstvo paliva a priamo naň je nainštalovaný akumulačný 

výmenník vyskladaný z akumulačných ťahov. Horúce spaliny 

vznikajúce pri spaľovaní prúdia cez akumulačné ťahy a odovzdávajú 

tak veľkú časť tepelnej energie do masy ťahov. 

Naakumulované teplo je potom sálané na steny pece, ktoré ho dlhý 

čas odovzdávajú ďalej do interiéru. Sálavé teplo z pece predstavuje 

najpríjemnejšiu a najzdravšiu formu vykurovania. Podľa druhu 

použitej akumulačnej masy potrebuje kachľová pec síce dlhší čas 

na zohriatie - avšak potom o to dlhšie trvá odovzdávanie tepla do 

miestnosti, napr. 12 hodín. Pri tom stačí do pece priložiť len dvakrát 

denne.
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Vykurovanie teplou vodou
Úplne inú formu akumulovaného tepla ponúka 

vložka do kachľových pecí s teplovodným 

výmenníkom. Teplovodný výmenník môže byť buď 

nasadený na vložke alebo zabudovaný do plášťa 

vložky alebo obidva spôsoby integrované v jednej 

vložke. 

Pri všetkých variantoch teplovodných vložiek sa v 

prvom rade odovzdáva teplo cez presklenie priamo 

do miestnosti. Vyprodukované tepelné prebytky sa 

naakumulujú vo forme teplej vody do akumulačnej 

nádrže a v prípade potreby sa toto teplo prerozdeľuje 

do centrálneho vykurovania celého domu.

Stavebné diely pre dokonalú pec

BRUNNER

Dvierka pecí

BRUNNER 

Modulový 

akumulačný 

systém (MSS) pre 

stavbu kompaktnej 

akumulačnej masy 

pece.

BRUNNER  

Testované 

ohniská 

kachľových pecí.

BRUNNER  

Tvarovkay pre 

napojenie ohniska 

na akumulačné ťahy.

Akumulačná pec ukladá energiu do akumulačných ťahov a sála teplo 

dlhý čas aj po dohorení paliva. Sálavé teplo pece sa najviac podobá 

slnečnému žiareniu, a preto pôsobí na človeka upokojujúco a príjemne.

Vonkajší tvar pecí a konštrukciu je možné prispôsobiť individuálnym 

požiadavkám každého užívateľa s prihliadnutím na typ zabudovaného 

ohniska. Konečný dizajn je možné dotvoriť s prírodnými materiálmi ako 

je omietka alebo keramika. Ale čím ďalej sa viac využíva na dotvorenie 

konečného vzhľadu aj betón, oceľ a prírodný kameň.
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Séria HKD ponúka modernú formu tradičných 

kachľových pecí. S veľkými pesklenými dvierkami 

sa stáva HKD vložka výhrevným telesom, ktoré 

určitú čast tepla odovzdáva do miestnosti, kde sú 

dvierka umiestnené a zároveň ponúka nádherný 

výhľad na plápolajúci oheň. Za jednoduchým 

bezrámovým presklením je umiestnené masívne 

liatinové ohnisko so slávnou spaľovacou ISO 

komorou značky BRUNNER, ktorá je známa 

svojim čistým spaľovaním.

Séria HKD je najúspešnejšiou a zároveň 

najviac predávanou vykurovacou vložkou s 

veľkým pesklením určenou pre kachľové pece. 

Je to možno aj preto, že HKD je prvou sériovo 

vyrábanou vykurovacou vložkou s veľkým 

presklením (od roku 1989).

Kachľové pece
HKD séria HKD 4.1

Dizajn pece: Stefan Ziegler

HKD 5.1, keramika: MEZ

HKD 2.2  tunel, keramika: Sommerhuber
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HKD 2.2 XL, keramika: Kaufmann
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a pre dávky dreva  
  4 - 8 kg

a pre polená  
 naležato  
 do 50 cm

a pre dávky dreva  
 3 - 6 kg

a pre polená  
 naležato  
 do 33 cm

a pre dávky dreva  
 2 - 5 kg

a pre polená  
 naležato  
 do 33 cm

  HKD 6.1 HKD 5 .1 HKD 4.1      Hĺbky ohniska  HKD 2.2 séria HKD 2.2 - Prehľad produktov a ich možností

10 cm

HKD 2.2

HKD 2.2 k

25 cm

35 cm

55 cm

HKD 2.2 XL

20 cm

využiteľná hĺbka ohniska
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a pre dávky dreva  
 2 - 8 kg

a pre polená dreva  
 naležato alebo  
 nastojato s dĺžkou do  
 33 cm alebo podľa  
 typu ohniska až do  
 50 cm naležato

  HKD 6.1 HKD 5 .1 HKD 4.1      Hĺbky ohniska  HKD 2.2 séria HKD 2.2 - Prehľad produktov a ich možností

a pre dávky dreva  
 2 - 4 kg

a pre polená  
 nastojato  
 do 33 cm

a pre dávky dreva  
 2 - 4 kg

a pre polená  
 naležato a  
 nastojato  
 do 33 cm

a dvierka aj  
 v  oblúkovom  
 prevedení

a menšie dvierka  
 pre nižší podiel  
 tepla cez sklo

a k dispozícii pre  
 všetky varianty  
 HKD 2.2 série

a pre dávky dreva  
 4 - 8 kg

a pre polená  
 naležato a  
 nastojato  
 do 50 cm

a pre dávky dreva  
 2 - 8 kg

a pre polená  
 nastojato  
 do 33/50 cm

a rovné alebo  
 oblúkové dvierka

k (plytká verzia) r (oblúková) HKD 2.6 XL tunel
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Dvierka kachľových pecí rohové GOT 51/52/52

Dvierka kachľových pecí GOT 51/67, keramika: Kaufmann

Dvierka kachľových pecí  

GOT 52/37, dizajn pece: Stefan Ziegler

Sálavá akumulačná pec je ideálnym riešením pre 

nízkoenergetické domy. Aj pec poskytuje radosť z 

pohľadového ohňa cez rôzne veľkosti presklenia 

dvierok a navyše poskytuje počas niekoľkých 

hodín jemné a príjemné sálavé teplo v interiéri. 

Približne 20% energie je odsálaných cez sklo 

dvierok priamo do miestnosti a 80% uloženého 

tepla v akumulačnej mase pece sa odovzdáva 

dlhý čas (12 hodín) do priestoru.

Pohoda vďaka potešeniu z ohňa a sálavého tepla.

Prísľub 20/80
Sálavá akumulačná pec
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Dvierka pece GOT 45/101 s ohniskom GOF 99x42 s heatSTOP® 

štandard v nerezovom prevedení, keramika: Kaufmann



10

GOT 38/86 GOT 45/101 GOT 51/55 GOT 51/67 GOT 57/67 GOT 52/37

GOT HKD 6.1 GOT HKD 5.1/12 GOT HKD 5.1/20 GOT 44/55f 

GOT 44/55r

BRUNNER dvierka pecí GOT
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GOT Eck 38/86/36 GOT Eck 45/101/40 GOT Eck 45/67/44 GOT Eck 51/52/52 GOT Eck 57/67/44

Dvierka kachľových pecí s tradičným dizajnom HBO

GOT HBO 10 GOT HBO 20
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Ak je teplo príliš silné, tak potom existuje 

riešenie:

Ochranná clona v podobe „tepelných ochranných 

žalúzií“ umiestnených pred sklom dvierok. 

Žalúzie sú v prípade nevyužívania zasunuté do 

bočných priestorov. V prípade vysunutia môžu 

zadržať až 90% žiarenia prenikajúceho cez sklo 

dvierok. 

heatSTOP® sa odporúča v prípade, že tepelná 

strata miestnosti je nižšia ako 2 kW a krbová 

vložka disponuje veľkými presklenými dvierkami.

heatSTOP® je unikátnym produktom firmy 

BRUNNER a je chránený patentom.

heatSTOP®
 

To je BRUNNER

heatSTOP® s otvormi v tvare 
kvapiek, čierne prevedenie

heatSTOP® s horizontálnymi 
symetrickými otvormi, čierne 

prevedenie

heatSTOP® s vertikálnymi 
symetrickými otvormi, čierne 

prevedenie
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Dvierka pece Eck 57/67/44 s ohniskom GOF 50/35 ľavé s heatSTOP® 

s otvormi kvapiek v nerez prevedení, keramika: Kaufmann
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Vychutnať si pocit oddychu a bezpečia, to 

znamená prísť domov po namáhavom dni, 

naložiť drevo do krbu, zapáliť ho, pozorovať prvé 

plamene, vychutnať si teplo, posedieť si v kruhu 

rodiny a relaxovať. Na rozdiel od kachľovej 

pece s dlhotrvajúcim sálavým teplom má krb 

veľmi veľké presklenie a tak poskytuje pôsobivý, 

príjemný pohľad na plamene a za krátku dobu 

rýchle teplo. 

Krby

Panorama-Kamin 57/25/121/25

Stil-Kamin 75/90

Eck-Kamin 53/121/50
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Panorama-Kamin 70/25/40/25
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Eck-Kamin 57/82/48 l Stil-Kamin Tunel 75/90
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Panorama-Kamin 51/88/50/88

Krbový stôl z prírodného flambovaného kameňa

Architektur-Kamin Tunel 38/86

Dizajn pece Martin Rogmans, Vilsbiburg



18

                     rovné presklenie       obúkové presklenie   Stil & Tunel      Architektur & Tunel Eck & Architektur-Eck Panorama

... vďaka tvárnosti ocele sú dvierka krbových vložiek vyrábané v rôznych formátoch a tvaroch, s otváracími alebo 

horevýsuvnými dvierkami. 70/33/33

45/82/48

57/25/121/25

57/52/52

51/52/52
57/82/48

57/67/44
53/121/50

45/101/40

38/86/36

51/66/50/66

42/42/42/42

70/25/40/25

51/88/50/88

57/40/60/40 57/40/85/40

57/25/60/25 57/25/85/25

57/67

53/88

62/76

75/90

38/86

45/101

53/121
53/135

53/166

51/25/101/25

42/42/42
45/67/44

57/67

57/55

51/67

51/55

51/55

57/55
51/67

51/67

70/33/33

45/82/48

57/25/121/25

57/52/52

51/52/52
57/82/48

57/67/44
53/121/50

45/101/40

38/86/36

51/66/50/66

42/42/42/42

70/25/40/25

51/88/50/88

57/40/60/40 57/40/85/40

57/25/60/25 57/25/85/25

57/67

53/88

62/76

75/90

38/86

45/101

53/121
53/135

53/166

51/25/101/25

42/42/42
45/67/44

57/67

57/55

51/67

51/55

51/55

57/55
51/67

51/67

70/33/33

45/82/48

57/25/121/25

57/52/52

51/52/52
57/82/48

57/67/44
53/121/50

45/101/40

38/86/36

51/66/50/66

42/42/42/42

70/25/40/25

51/88/50/88

57/40/60/40 57/40/85/40

57/25/60/25 57/25/85/25

57/67

53/88

62/76

75/90

38/86

45/101

53/121
53/135

53/166

51/25/101/25

42/42/42
45/67/44

57/67

57/55

51/67

51/55

51/55

57/55
51/67

51/67

70/33/33

45/82/48

57/25/121/25

57/52/52

51/52/52
57/82/48

57/67/44
53/121/50

45/101/40

38/86/36

51/66/50/66

42/42/42/42

70/25/40/25

51/88/50/88

57/40/60/40 57/40/85/40

57/25/60/25 57/25/85/25

57/67

53/88

62/76

75/90

38/86

45/101

53/121
53/135

53/166

51/25/101/25

42/42/42
45/67/44

57/67

57/55

51/67

51/55

51/55

57/55
51/67

51/67

BRUNNER Krbové vložky
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                     rovné presklenie       obúkové presklenie   Stil & Tunel      Architektur & Tunel Eck & Architektur-Eck Panorama

70/33/33

45/82/48

57/25/121/25

57/52/52

51/52/52
57/82/48

57/67/44
53/121/50

45/101/40

38/86/36

51/66/50/66

42/42/42/42

70/25/40/25

51/88/50/88

57/40/60/40 57/40/85/40

57/25/60/25 57/25/85/25

57/67

53/88

62/76

75/90

38/86

45/101

53/121
53/135

53/166

51/25/101/25

42/42/42
45/67/44

57/67

57/55

51/67

51/55

51/55

57/55
51/67

51/67

70/33/33

45/82/48

57/25/121/25

57/52/52

51/52/52
57/82/48

57/67/44
53/121/50

45/101/40

38/86/36

51/66/50/66

42/42/42/42

70/25/40/25

51/88/50/88

57/40/60/40 57/40/85/40

57/25/60/25 57/25/85/25

57/67

53/88

62/76

75/90

38/86

45/101

53/121
53/135

53/166

51/25/101/25

42/42/42
45/67/44

57/67

57/55

51/67

51/55

51/55

57/55
51/67

51/67

70/33/33

45/82/48

57/25/121/25

57/52/52

51/52/52
57/82/48

57/67/44
53/121/50

45/101/40

38/86/36

51/66/50/66

42/42/42/42

70/25/40/25

51/88/50/88

57/40/60/40 57/40/85/40

57/25/60/25 57/25/85/25

57/67

53/88

62/76

75/90

38/86

45/101

53/121
53/135

53/166

51/25/101/25

42/42/42
45/67/44

57/67

57/55

51/67

51/55

51/55

57/55
51/67

51/67

Produkty označené ”    “ sú dostupné aj ako teplovodné vložky.
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Panorama-Kamin 42/42/42/42
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BSK 11 - čierny
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Značkový krb už nie je možné postaviť 

jednoduchšie a cenovo výhodnejšie. Kombináciou 

presných stavebných tvaroviek z liateho 

šamotu s krbovými vložkami Brunner môže byť 

kompletný krb postavený v priebehu niekoľkých 

hodín. Vášmu krbu môžete ponechať neošetrenú 

modernú betónovú optiku, alebo ho môžete 

omietnuť a farebne upraviť podľa vlastných 

predstáv. Na dotvorenie krbu je možné použiť  

veľkoplošnú keramiku a krbový stôl.

BSK
Systémové krbyBSK 09 - s výzorom surového betónu

BSK 05 - s výzorom surového betónu

BSK 10 - omietaný povrch krbu
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a Stil-Kamin 62/76

a Stil-Kamin tunel 62/76

a Kamin-Kessel 62/76

a Eck-Kamin 57/82/48 r/la Eck-Kamin 57/67/44 r/l

a Kamin-Kessel Eck 57/67/44 r/l

a Eck-Kamin 57/52/52 r/l

a s otváracími a  
 horevýsuvnými  
 dvierkami

BSK 01 BSK 02 BSK 03 BSK 04
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BSK 01 BSK 02 BSK 03 BSK 04

a Architektur-Kamin Eck 38/86/36 r/la Architektur-Kamin 45/101

a Architektur-Kamin tunel 45/101

a Panorama-Kamin 
 57/40/60/40

BSK 05   BSK 06 BSK 07 

Produkty označené ”    “ sú dostupné aj ako teplovodné vložky.
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a Panorama 70/25/40/25a Panorama 42/42/42/42a Eck 42/42/42a Kompakt-Kamin 51/67

a Stil-Kamin 51/67

a Stil-Kamin tunel 51/67

BSK 08 BSK 09 BSK 10     BSK 11
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BSK 10 - Panorama 42/42/42/42

BSK 11 - Panorama 70/25/40/25

BSK 09 - Eck 42/42/42

BSK 08 BSK 09 BSK 10     BSK 11
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Naše systémové pece sme vyvinuli špeciálne 

pre zákazníkov, ktorí hľadajú rýchle riešenie 

pre výstavbu akumulačnej pece, ale nechcú sa 

pri tom vzdať vysokej kvality. Použité HKD 2.2 

liatinové vložky kachľových pecí sú výsledkom 

našich znalostí a skúseností, ktoré získavame 

už desaťročia. BSO séria ponúka možnosť 

postaviť rýchlo a cenovo výhodne teplovzdušné 

akumulačné pece z prefabrikovaných sád 

tvaroviek z liateho šamotu vo vysokej kvalite a s 

dlhou životnosťou. 

BSO
Brunner systémové pece

BSO 03 - s výzorom surového betónu
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BSO 02 - omietaný povrch krbu

BSO 02 - s výzorom surového betónu

BSO 03 - s výzorom surového betónu
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a HKD 2.2/HKD 2.2 tunel  
 s akumulačnou masou  
 nasadenou hore

a HKD 2.2/HKD 2.2 tunel s vedľa  
 stojacou akumulačnou masou 

a HKD 2.2 k oblúková 
 s akumulačnou masou  
 nasadenou hore

BSO 01 BSO 02 BSO 03 BSO 04    
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a HKD 2.2 teplovodná

BSO 01 BSO 02 BSO 03 BSO 04    
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KSO 25r - s výzorom surového betónu 

KSO 25q - keramika: Kaufmann

KSO 25r - s výzorom vrstvenej hliny

Malá akumulačná pec (KSO) sa vyznačuje tým, 

že zaberá malú pôdorysnú plochu a poskytuje 

príjemné sálavé teplo dlhé hodiny. Teplo z 

KSO hreje jemne a prirodzene ako slnečné 

lúče pokožku. Malé akumulačné pece (KSO) 

sú vyrobené ako stavebnice. Odporúčajú sa do 

malých priestorov, ktoré má zútulniť pôsobenie 

ohňa. S priemerom 590 mm je KSO  tým 

správnym riešením pre pôžitok z tepla v malom 

priestore.

KSO
Malé akumulačné pece
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KSO 25r - keramika: Kaufmann
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KSO 25r ... KSO 25q ...

s výzorom  
surového betónu

s výzorom  
surového betónu

s výzorom 
vrstvenej hliny

s keramikou s keramikou

BRUNNER Malé akumulačné pece
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KSO 33r ... KSO 33q ...

s výzorom  
surového betónu

s výzorom  
surového betónu

s keramikou s keramikou
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Kaufmann keramikakeramika Gutbrod

Čo vyzerá ako kachľová pec, je v skutočnosti 

KSO s obstavbou z keramiky. Spolupracujeme 

s rôznymi partnermi v oblasti výroby keramiky, 

ktorí ponúkajú predvyrobené alebo individuálne 

zhotovené keramické obklady. 

Tradiční výrobcovia kachlíc ponúkajú pre 

malé akumulačné pece BRUNNER keramické 

obklady zhotovené na mieru. Výhoda keramiky 

spočíva v jej ľahko udržiavateľnom povrchu a 

predovšetkým v jej optickom dojme.

Keď ide o trendy v zariaďovaní, tak klasické, 

takmer starožitné modely sú rovnako zaujímavé, 

ako moderné tvary keramických akumulačných 

pecí.

Keramický obklad pecí
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keramika Reimann‘s-Krona Reimann‘s-Krona

Reimann‘s-Krona
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Omietka s efektom 
hrdzavého plechu.

Omietka s efektom 
prírodnej kože.

Individuálny obklad pece

Nezáleží len na tvorivosti kachliarskeho majstra, 

ale aj na odvahe a požiadavke investora. Pritom 

najčastejšou základnou formou, ktorá sa stavia, 

je kruhová alebo štvorcová. Paleta siaha od 

jednoduchého neošetreného povrchu až po 

farebne extrémne povrchy. Povrch zo surového 

betónu môže byť dodatočne „oblečený“ do  

prírodnej kože, srsti alebo surovej ocele.
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Umelec Sascha Reichert individuálne dotvára povrch malej akumulačnej pece.
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EAS - cenovo výhodná elektronická regulácia procesu horenia pre krby a kachľové pece

EOS 6, BHZ 3.0 - špičkové systémové riešenie pre pece, krby a komplexné vykurovacie zariadenia

USA podtlakový bezpečnostný vypínač - bezpečnostná technika pre spoločnú prevádzku s ventilačným systémom

Elektronická regulácia BRUNNNER.

USA

EAS

BHZ 3.0

EOS 6

BRUNNER ponúka rôznorodý program elektronickej regulácie:

Bezpečnosť zariadení, optimálne emisné hodnoty a komfort obsluhy boli počiatočné dôvody, prečo firma BRUNNER už v roku 1990 

ako prvá vyvinula automatickú reguláciu pre vložky na spaľovanie dreva. Model EOS je s viac ako 100.000 inštalovanými jednotkami 

najúspešnejšou a najviac predávanou elektronickou reguláciou v oblasti kachliarstva. BRUNNER automatická regulácia zohľadňuje 

všetky špecifiká a možné rušivé vplyvy spaľovania. 6. generácia zastúpená modelmi EAS a EOS 6 reprezentuje aktuálny stav v 

technológii v oblasti regulácií kachľovej pece alebo krbu. V kombinácii s inými systémami firmy BRUNNER môže byť kompletné 

tepelné riadenie budovy riešené centrálne a prehľadne zobrazené na jednom dotykovom displeji.
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Vykurovací okruh 1
napr. radiátor

termické slnečné kolektory

Teplá voda, sprcha...

Teplá voda

Obeh

Vykurovací okruh 2
napr. podlahové vykurovanie

teplovodná kachľová pec, 
krb alebo sporák

Brunner obvod (údajová zbernica)       

Dotykový displej 2.0
Zdroj tepla 2

Zdroj tepla 3

napr. olejový/plynový kotol

Zdroj tepla 1

EOS 6 
regulácia

Studená 
voda

Dotykový displej 2.0

BRUNNER vykurovacia 
centrála BHZ 3.0
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Vykurovanie prírodnými zdrojmi znamená 

využívanie slnečnej energie a energie dreva 

súčasne. To vytvára súhru, ktorá je nielen 

ekonomická, ale aj ekologicky zameraná do 

budúcnosti. Máme na mysli zhromažďovanie 

solárnej energie pomocou tepelných solárnych 

kolektorov v kombinácii s kachľovou pecou alebo 

kotlom.

Príroda je základom obnoviteľných zdrojov paliva 

- dreva a slnečného žiarenia, ktré pochádzajú 

z daného regiónu. BRUNNER k tomu ponúka 

technické zázemie a technologické riešenia. 

Akonáhle vykurovacia centrála BRUNNER 

prevezme riadenie tepla v dome, sú energie 

zo slnka a dreva využívané prednostne. Toto 

nazývame „ekohierarchia“.

Drevo a slnko

slnečný zdroj

ostatné obnoviteľné zdroje

palivové drevo, pelety, 

tepelné čerpadlo

neoobnoviteľné zdroje

(olej, plyn, uhlie, elektrina)

najvyššia
priorita

vysoká
priorita

nízka
priorita
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Centrálne vykurovanie je len tak dobré, ako je dobrá 

súhra medzi spotrebičmi na výrobu tepla a systémom 

jeho uskladnenia a distribúcie. Na tento účel sme 

vyvinuli BRUNNER vykurovaciu centrálu (BHZ).   

Preberá koordináciu všetkých zdrojov tepla podľa 

hľadiska ekologickej hierarchie. To znamená, že slnečná 

energia bude využívaná ako prvá, teplo z palivového 

dreva v druhej línii a v treťom stupni energia naftového 

alebo plynového kúrenia. 

BHZ pozostáva zo zásobníka s technológiou vrstvenia 

vody podľa teploty, hydraulického boxu s obehovými 

čerpadlami, napojeniami a centrálnou regulačnou 

jednotkou s dotykovým displejom. Celý vykurovací 

systém sa ovláda pomocou dotykového farebného 

displeja. Nastavenie je zostavené intuitívne tým pádom 

je samovysvetľujúce, ide teda o centrálne ovládanie pre 

všetky komponenty vykurovania.

Prostredníctvom pravidelných updatov zostáva 

vykurovacie zariadenie stále „mladé“ a pre jeho 

fungovanie sú vždy použité najmodernejšie technológie.

Vykurovacia centrála
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Klasické vykurovacie 
vložky

Retro dizajn, technická pepracovanosť a dokonalý 

zovňajšok: to je vložka WF od BRUNNERa. 

Bez roštu a bez popolníka môže byť pahreba viac 

ako dvanásť hodín schopná samovznietenia. 

Teplovzdušné kúrenie od BRUNNERa je klasika v 

novom prevedení.

Ideálna tiež na výmenu za starý model pece.



45

Akumulačná pec s HKD 2.2 s prikladaním z vedľajšej miestnosti.
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BRUNNER. made in germany

Produkt 100% vyrobený v Nemecku je zárukou kvality a nadčasovosti.

Práve v Nemecku sú vyrábané produkty s pomocou najmodernejších strojov a 

výrobných zariadení svetovo uznávanej kvality. Skutočné tajomstvo úspechu sa 

ukrýva v našich zamestnancoch a v ich jedinečnom postoji k práci a plneniu 

úloh ako aj v ich hrdosti k vlastným produktom a podnikaniu.

V rodinne založenom firemnom prostredí sú kvalita a inovácia hodnoty, ktoré 

zastávajú všetci pracovníci firmy BRUNNER. Kvalita a inovácia stoja nad 

jednoduchými konštrukčnými riešeniami za nízku cenu.

Všetko je to vybudované na základe dobrej pracovnej klímy a na základe 

poznania, že zákazníkmi je ocenený len citeľný rozdiel, teda hodnota navyše.

BRUNNER krbové vložky patria k najlepším produktom, ktoré kachliarske 

remeslo dokáže ponúknuť.



47



atwerb.de · BRU1355.7 SV · 16.03 · 5K
Stil-Kamin 51/67

Vaša odborná kachliarska firma:


