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Značky ENERZONE a VALCOURT patria medzi HIGH-END produkty spoločnosti Stove 
Builder International, ktorá je vďaka svojmu zameraniu, produkcii a veľkosti najväčším
severoamerickým výrobcom a patrí tiež k tým najväčším v celosvetovom meradle. 

História spoločnosti siaha až do roku 1875, keď pôsobila pod názvom F.X. Drolet inc. 
v zlievarenskom a oceliarskom priemysle, a v polovici 20. storočia začala vyrábať prvé
krbové kachle. Najvýznamnejšou zmenou bola celková reštrukturalizácia, ktorá prišla
v roku 1988 so zmenou majiteľov. Zo spoločnosti F.X. Drolet inc. sa tak stala rýdzo rodinná 
fi rma. 

Príliv nových myšlienok, používanie tých najkvalitnejších materiálov, precízne spracovanie,
nadčasová technológia a inovatívny dizajn boli zárukou úspechov spoločnosti a oslabenie
konkurenčných výrobcov. SBI Int. neustále investovala a investuje do svojho rozvoja, a tak
postupne kúpila ďalších šesť výrobcov krbových kachlí a vložiek po celej Kanade. Dnes
ponúka svoje produkty zákazníkom v Kanade, Severnej a Južnej Amerike, Japonsku, 
Austrálii, Novom Zélande a v neposlednej rade tiež v Európe, a to v podobe siedmich
značiek krbových kachlí, vložiek, krbov, kotlov a tiež príslušenstva. 
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NOVINKY

Sme fl exibilní a reagujeme na požiadavky trhu. Preto sme pre
vás pripravili novinky s európskym dizajnom a kanadskou technológiou.

Sme si istí, že sa vám zapáčia!
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ENERZONE DESTINATION 1.6

Skĺbiť kanadskú kvalitu a technológiu s moderným európskym štýlom 
bolo pre nás výzvou. Tu je výsledok!

Otváranie:      kľučka vpravo
Nominálny výkon:       10 kW
Maximálny výkon:        14 kW
Dĺžka polien:               430 mm
Priemer dymovodu:                   150 mm
Hmotnosť:                           150 kg

Interval prikladania:    6-8 hodín
Výhrevnosť:   115 m2

Emisie:   3.9 g/hod.
Integrovaný popolník:         ÁNO
Prívod vzduchu z exteriéru: ÁNO

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

sekundárne spaľovanie v rúrkach z nerezovej ocele
Active AirWash System - perfektne čisté sklo
celosklenené dvierka osadené v oceľovom ráme
keramické sklo SCHOTT ROBAX
druhý plášť pre maximálne využitie energie

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

voliteľný dizajn bočných panelov
prídavný ventilátor
Thermodisk pre automatické ovládanie ventilátora
zábrana proti vypadávaniu dreva
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ENERZONE Solution 3.4

Nekompromisné riešenie pre najnáročnejšie podmienky.
 Krbové kachle Solution 3.4 sú tými najvýkonnejšími z ponuky SBI int. 
a vďaka ich výkonu im v Kanade a USA nepovedia inak ako „THE BEAST“.

Otváranie:          kľučka vľavo
Nominálny výkon:        21 kW
Maximálny výkon:       26 kW
Účinnosť:          78 %
Dĺžka polien:                558 mm
Priemer dymovodu:      150 mm
Hmotnosť:                     250 kg

Interval prikladania:     12 hodín
Výhrevnosť:   250 m2

Emisie:   12 g/hod.
Bezroštové ohnisko:         ÁNO
Prívod vzduchu z exteriéru: ÁNO

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

spaľovacia komora z 10 mm hrubej uhlíkovej ocele
sekundárne spaľovanie v rúrkach z nerezové ocele
Active AirWash System - perfektne čisté sklo
liatinové dvierka
keramické sklo SCHOTT ROBAX
druhý plášť pre maximálne využitie energie
napojenie na prívod externého vzduchu
integrovaný výmenník Airmate

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

prídavný ventilátor
Thermodisk pre automatické ovládanie ventilátora
voliteľný dekoračný rámik dverí
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VALCOURT FP12 Mundo

Moderný plášť a pod nim najlepšia technológia. Precízne spracovaná, 
a vie sa poriadne rozpáliť. Jednoducho dokonalá! Vaša nová krbová vložka

 Valcourt FP12-MUNDO.

Otváranie:       kľučka vpravo
Nominálny výkon:       16 kW
Maximálny výkon:         22 kW
Účinnosť:          77 %
Dĺžka polien:                          508 mm
Priemer dymovodu:      150 mm
Hmotnosť:                           200 kg

Interval prikladania:     9 hodín
Výhrevnosť:    210 m2

Emisie:   4.4 g/hod.
Integrovaný popolník:         ÁNO
Prívod vzduchu z exteriéru: ÁNO

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

sekundárne spaľovanie v rúrkach z nerezovej ocele
Active AirWash System - perfektne čisté sklo
celosklenené dvierka osadené v oceľovom ráme
keramické sklo SCHOTT ROBAX
druhý plášť pre maximálne využitie energie
napojenie na prívod externého vzduchu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

voliteľný štýl vonkajšieho oplechovania
ukončovacia lišta
zábrana proti vypadávaniu dreva
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VALCOURT FP7 Antoinette 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

sekundárne spaľovanie v rúrkach z nerezovej ocele
Active AirWash System - perfektne čisté sklo
celosklenené výsuvné dvierka 
keramické sklo SCHOTT ROBAX
druhý plášť pre maximálne využitie energie
napojenie na prívod externého vzduchu
zabudovaná posuvná mriežka ohniska

Výška:                        1532 mm
Šírka:          1242 mm
Hĺbka:              684 mm
Váha:           200 kg
Otváranie:         úplný výsuv dohora
Nominálny výkon:     16-22 kW
Interval prikladania:        10 hodín
Priemer dymovodu:                   200 mm
Dĺžka polien:              457 mm
Bezroštové ohnisko:    ÁNO
Prívod vzduchu z exteriéru:  ÁNO



ENERZONE Destination 1.5-I

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

sekundárne spaľovanie v rúrkach z nerezovej ocele
Active AirWash System - perfektne čisté sklo
liatinové dvierka
keramické sklo SCHOTT ROBAX
druhý plášť pre maximálne využitie energie
bezroštové ohnisko

le

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

krycí zadný plech
prídavný ventilátor
Thermodisk pre automatické ovládanie ventilátora

Výška:                        559 mm
Šírka:          848 mm
Hĺbka:              446 mm
Váha:           150 kg
Otváranie:      kľučka vľavo (možnosť otočenia) 
Nominálny výkon:     10-14 kW
Účinnosť:           70.4 %
Interval prikladania:        7 hodín
Výhrevnosť:              56 - 185   m²
Priemer dymovodu:                   150 mm
Dĺžka polien:              500 mm
Bezroštové ohnisko:    ÁNO
Prívod vzduchu z exteriéru:  NIE

DOSTUPNÉDOSTUPNÉ
OD OKTÓBRA 2014OD OKTÓBRA 2014
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1. Nerezové trubice - prívod vzduchu pre sekundárne spaľovanie
2. Active AirWash system -  automatický oplach skla
3. Primárna spaľovacia komora
4. Vedenie primárneho vzduchu
5. Automatický ventilátor s plynulou reguláciou otáčok
6. Žiaruvzdorné lisované šamotové tehly
7. Predohrev vzduchu pre sekundárne spaľovanie
8. Popolníkový systém

Až 10 mm hrubá uhlíková oceľ

Masívne liatinové dvierka

SHOTT ROBAX GLASS - kremíkové sklo hrúbky 6 mm

Plynulá regulácia vzduchu jedným tiahlom

REZ SPAĽOVACOU KOMOROU

Odvod spalín

Horný izolovaný žiarobetónový defl ektor

Druhý plášť pre konvekčný ohrev

Prívod vzduchu pre spaľovanie



TECHNOLÓGIA

Spaľovacia komora - „FIREBOX TECHNOLOGY“
SBI Int. používa ako jeden z mála svetových výrobcov tzv. bezzvarovú výrobu spaľovacej komory. To znamená, že steny spaľovacej komory 
sú vyrobené z jedného kusa ocele hrúbky až 10 mm, ktorý je ohýbaný za použitia lisu s tlakom niekoľko ton. Tak získa spaľovacia komora svoj
štvorhranný tvar a v miestach, kde ostatní výrobcovia používajú k spájaniu stien rizikovú technológiu zvárania, tak nemôže dôjsť k prasknutiu.

Celá spaľovacia komora je navyše obložená veľmi kvalitným, lisovaným šamotom, ktorý je vyrábaný v 5 výrobných  cykloch (vrstvách).  Vďaka tomu 
má oveľa vyššiu hmotnosť, odolnosť a akumulačné schopnosti v porovnaní so štandardne používanými materiálmi a chráni tak spaľovaciu komoru 
pred prekurovaním. 

Len to najlepšie sklo - SHOTT ROBAX®

Spoločnosť SHOTT ROBAX® je celosvetovo jedným z najuznávanejších výrobcov kremíkových skiel používaných pri výrobe krbových kachlí 
a vložiek. Dokonalý tvar, zloženie a tepelná odolnosť dáva istotu, že sklo na vašich kachliach alebo krbovej vložke vydrží na vždy. Preto 
je spoločnosť SHOTT ROBAX® tiež jediným dodávateľom SBI Int..

Technológia spaľovania
SBI Int. vyrába primárne dvojplášťové krbové kachle a vložky s tzv. bezroštovým sekundárnym spaľovaním umožňujúcim pomalé a kontrolované 
horenie dreva s minimálnym množstvom zbytkového popola. Všetok prístup vzduchu je ovládaný jedným tiahlom a jeho obsluha je veľmi jednoduchá. 
Vďaka presnej regulácii spaľovacieho vzduchu, jeho vedeniu a kvalitným materiálom dochádza k maximálnemu využitiu energie obsiahnutom 
v dreve vo vnútri spaľovacej komory. Zásadne sa tiež predlžuje interval prikladania, a to až na viac ako 12 hodín.

Perfektne čisté sklo
Ani použitie najkvalitnejšieho kremíkového skla, akým je SHOTT ROBAX® GLASS, ktoré nájdete na všetkých krbových kachliach a vložkách 
od spoločnosti SBI Int., nedáva istotu perfektne čistého pohľadu do ohniska. Toto je docielené vedením spaľovacieho vzduchu, ktorý vstupuje 
do spaľovacej komory predhriaty na teplotu viac ako 300°C, nad vrchnou časťou krbových dvierok. Tým vytvára akýsi neviditeľný fi lm z horúceho  
vzduchu a tým zabraňuje usádzaniu spalín na skle, v ktorejkoľvek jeho časti.
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VÝROBA
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Automatická výrobná linka pracujúca s presnosťou na stotiny milimetra, vrátane systému, ktorý 
zaisťuje plynulú dodávku, naskladňovania a výdaja oceľových plátov s nastavenou odchýlkou
váhy na päť stotín percenta. To všetko dáva  istotu presného spracovania a  fakt, že výrobou neprejde 
žiadny materiál, ktorý nemá zodpovedajúcu kvalitu. Tým sa prakticky eliminujú všetky reklamácie  
súvisiace so spaľovacou komorou.



KRBOVÉ KACHLE

Vsádzame na špičkovú kvalitu a osvedčenú technológiu,
nech už hľadáte kachle s akýmkoľvek výkonom.
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ENERZONE Solution 1.3

Výška na podstavci:       665 mm
Výška na nožičkách:         662 mm
Šírka:          572 mm
Hĺbka:              560 mm
Váha:               80 kg
Otváranie:         kľučka vľavo
Nominálny výkon:          6-9 kW
Účinnosť:         78.2 %
Interval prikladania:        5 hodín
Výhrevnosť:              90 m²
Emisie:                   3.99 g/hod.
Dĺžka polien:              425 mm
Integrovaný popolník:    NIE
Prívod vzduchu z exteriéru:  NIE

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

sekundárne spaľovanie v rúrkach z nerezovej ocele
Active AirWash System - perfektne čisté sklo
liatinové dvierka
keramické sklo SCHOTT ROBAX
bezroštové ohnisko

le

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

voliteľný dekoračný rámik dverí
podstavec / nožičky
horná doska Airmate - doplnkový výmenník
THERMOdisk pre automatické ovládanie ventilátora
zábrana proti vypadávaniu dreva
prívod vzduchu z exteriéru
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ENERZONE Solution 1.6

Výška na podstavci:       748 mm
Výška na nožičkách:         685 mm
Šírka:          594 mm
Hĺbka:              572 mm
Váha:            136 kg
Otváranie:         kľučka vľavo
Nominálny výkon:          8-11 kW
Účinnosť:         75.3 %
Interval prikladania:        6 hodín
Výhrevnosť:             140 m²
Emisie:                4.02 g/hod.
Dĺžka polien:              425 mm
Integrovaný popolník:   ÁNO
Prívod vzduchu z exteriéru:  ÁNO

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

sekundárne spaľovanie v rúrkach z nerezovej ocele
Active AirWash System - perfektne čisté sklo
liatinové dvierka
keramické sklo SCHOTT ROBAX
druhý plášť pre maximálne využitie energie
popolník s bezpečnostným vekom

le

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

voliteľný dekoračný rámik dverí
podstavec / nožičky
horná doska Airmate - doplnkový výmenník
prídavný ventilátor
Thermodisk pre automatické ovládanie ventilátora
zábrana proti vypadávaniu dreva
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ENERZONE Solution 2.3

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

sekundárne spaľovanie v rúrkach z nerezovej ocele
Active AirWash System - perfektne čisté sklo
liatinové dvierka
keramické sklo SCHOTT ROBAX
druhý plášť pre maximálne využitie energie
popolník s bezpečnostným vekom

le

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

voliteľný dekoračný rámik dverí
podstavec / nožičky
horná doska Airmate - doplnkový výmenník
prídavný ventilátor
Thermodisk pre automatické ovládanie ventilátora
zábrana proti vypadávaniu dreva
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ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OLITEĽNVO

Výška na podstavci:      793 mm
Výška na nožičkách:         721 mm
Šírka:         725 mm
Hĺbka:              683 mm
Váha:           186 kg
Otváranie:         kľučka vľavo
Nominálny výkon:     13-16 kW
Účinnosť:         77.2 %
Interval prikladania:        8 hodín
Výhrevnosť:              195 m²
Emisie:                   3.89 g/hod.
Dĺžka polien:              508 mm
Integrovaný popolník:   ÁNO
Prívod vzduchu z exteriéru:  ÁNO



ENERZONE Destination 2.3

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

sekundárne spaľovanie v rúrkach z nerezovej ocele
Active AirWash System - perfektne čisté sklo
liatinové dvierka
keramické sklo SCHOTT ROBAX
druhý plášť pre maximálne využitie energie
popolník s bezpečnostným vekom
integrovaný ventilátor

le

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

bočný dekoračný panel z nerezovej ocele
bočný panel z čierneho plechu
zábrana proti vypadávaniu dreva
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Výška na podstavci:       951 mm
Šírka:          716 mm
Hĺbka:              667 mm
Váha:            243 kg
Otváranie:         kľučka vľavo
Nominálny výkon:    13-16 kW
Účinnosť:           77 %
Interval prikladania:        8 hodín
Výhrevnosť:             195 m²
Emisie:                3.89 g/hod.
Dĺžka polien:               508 mm
Integrovaný popolník:   ÁNO
Prívod vzduchu z exteriéru:  ÁNO



EKOLÓGIA

2020

Vysoká účinnosť a maximálne využitie energie v závislosti na čase radí krbové kachle a vložky
od SBI Int. medzi jedny z najekologickejších vôbec. S emisnými hodnotami 2,74 g/hod. sa radí
medzi celosvetovú špičku a celkové množstvo CO2 vyprodukované pri spálení jedného stromu 
neprekračuje hodnotu, ktorú daný strom v priebehu svojho života spotrebuje. 

Vďaka tomu zákazníci naprieč Kanadou a USA získavajú pri výmene starých 
a neekologických  spotrebičov za  produkty od spoločnosti SBI Int. vládnej 

dotácie až do výšky 40% zo obstarávacej ceny. 



KRBOVÉ VLOŽKY

Inovatívny dizajn, špičkové materiály a osvedčená
technológia spaľovania. Máme to, čo hľadáte…
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ENERZONE Destination 2.3 insert 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

sekundárne spaľovanie v rúrkach z nerezovej ocele
Active AirWash System - perfektne čisté sklo
liatinové dvierka
keramické sklo SCHOTT ROBAX
druhý plášť pre maximálne využitie energie
integrovaný ventilátor

e

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

zábrana proti vypadávaniu dreva

2222

Výška:                        639 mm
Šírka:          915 mm
Hĺbka:              582 mm
Váha:           218 kg
Otváranie:         kľučka vpravo
Nominálny výkon:     13-16 kW
Účinnosť:           77 %
Interval prikladania:        9 hodín
Výhrevnosť:              195 m²
Emisie:                   3.89 g/hod.
Dĺžka polien:              508 mm
Integrovaný popolník:   NIE
Prívod vzduchu z exteriéru:  ÁNO



PRÍSLUŠENSTVO

2323

Magnetický teplomer na krbové kachle a dymovody

Osvedčený spôsob ako:

- šetriť palivo
- chrániť kachle pred prekúrením a výrazne
  tak predĺžiť ich životnosť
- dosiahnúť najvyššiu účinnosť

Automatický ventilátor na krbové kachle

- šetri až 14 % paliva
- efektívne distribuuje teplo podľa vašej potreby
- Disponuje výkonom až 150 m3

- veľmi tichý chod
- funkčný bez prívodu el. energie



Váš predajca:

Predajca si vyhradzuje právo na zmeny v type, farbe a sortimente ponúkanom v tomto katalógu.
Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Z kapacitných dôvodov nie sú všetky tovarové položky, 
nachádzajúce sa v tomto katalógu, vystavené na predajni. Vydanie 01/2014


