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KINGFIRE® PARAT
Komín s integrovaným krbem.

Pohoda u plápolajícího ohně 
s minimálními požadavky na prostor.
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KINGFIRE® RONDO S

KINGFIRE PARAT

• Unikátní konstrukční řešení v jednom dílu
Eliminace montážních chyb
Vysoká kvalita zpracování

• Rychlá výstavba – okamžitě funkční

• Elegantní řešení – moderní design

• Vysoká variabilita následné úpravy

• Úspora až 1 m2 místa v dispozici

• Patentovaný přechod na komínový systém Schiedel

Protidešťová 
hlava

Prefabrikovaný 
komínový plášť

Těsnící set

Termoizolační tvárnice

Schiedel ABSOLUT
PARAT 18L

Krbový modul 
KINGFIRE
ve 6 typech
(CLASSICO S, 
AQUA S, LINEARE S, 
LINEARE GAS, 
RONDO S, 
GRANDE S)

Schiedel PARAT
doplňuje krbový modul KINGFIRE PARAT

slouží k odvodu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu ke krbovému modulu

smontovaný díl systému ABSOLUT v délce až 6 m

eliminace montážních chyb při sestavování 
z jednotlivých komponentů

malé prostorové nároky pro stavbu a montáž

povrchová úprava s různým stupněm finalizace 
(pro interiér i exteriér)

Krbový modul Schiedel KINGFIRE®

uzavřený spotřebič, nezávislý na vzduchu v místnosti

splňuje nejpřísnější ekologické a bezpečnostní předpisy

spalovací vzduch je přiváděn přes tepelně izolovanou 
šachtu připojeným komínem Schiedel Absolut

bezpečný provoz krbového modulu je zaručen souběžně 
s řízeným větráním
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KINGFIRE® AQUA S



KINGFIRE® PARAT
Komín s integrovaným krbem

AQUA S
Klasický design 
s přídavným výměníkem 
vody
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CLASSICO S
Klasický design 
s šedými kovovými 
dvířky
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GRANDE S
Třístranná dvířka 
pro maximální spojení 
s ohněm
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RONDO S
Mírně zaoblená šedá 
dvířka pro ještě větší 
požitek z ohně
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LINEARE S
Přímočarý design 
s plnými skleněnými 
černými dvířky
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LINEARE GAS
Plná skleněná černá 
dvířka, na plyn, 
s chytrým ovládáním 
telefonem na

 v
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KINGFIRE® PARAT
Komín s integrovaným krbem

Cena je uvedena bez DPH 
a zahrnuje:

Kompletní dodávku komínového systému 
KINGFIRE PARAT výšky 7 m v základním 
provedení nadstřešní části bez montáže a do-
pravy. (KINGFIRE® PARAT obsahuje spodní modul 
o rozměru 55 x 60 cm s krbovou vložkou o výkonu 
3 - 7 kW, komínový modul ABSOLUT PARA T DN 
180 s přivětrávací šachtou o rozměru 36x50 cm, 
nerezovou krycí desku a Meidingerovu hlavu Eagle). 

V nabídce bohaté příslušenství – vše na vyžádání

KINGFIRE® LINEARE GAS

* Ceny výše uvedených sestav jsou pouze orientační. Vzhledem k tomu, že každý 
kus KINGFIRE® Parat je originál, je výsledná cena stanovena na základě projektové
dokumentace nebo skutečného zaměření.

Kingfire Grande S maximální spojení s ohněm

Schiedel Kingfire Grande S je světově prvním třístran-
ným krbem na kusové dřevo, který je plně nezávislý na 
vzduchu z místnosti. 

V moderních domech se spojenými obytnými a kuchyň-
skými prostory bude tento krb opravdovou lahůdkou, 
která dokáže povýšit interiér na doslova královskou 
úroveň.

Vysoká úroveň technického řešení vlastního krbové-
ho modulu řadí tento produkt mezi absolutní špičku 
v tomto oboru.

KINGFIRE® GRANDE S KINGFIRE® LINEARE S



KINGFIRE PARAT

INOVACE ŠETŘÍCÍ PLOCHU

Krbový modul KINGFIRE® se vyznačuje tím, že je inte-
grován do komínového tělesa, a proto již v obývacím 
prostoru není potřeba žádná další cenná podlahová 
plocha. 

PRÉMIOVÁ KVALITA

Za účelem dosažení vysokých environmentálních stan-
dardů byl kladen důraz na konstrukci z výhradně nejkva-
litnějších materiálů. Vnitřek krbového modulu je vyroben 
z prvotřídního šamotu, zámek dveří má vysoce kvalitní 
měkký systém zavírání a skleněné tabule jsou vyrobeny 
z odolného skla SCHOTT CERAN®.

INDIVIDUÁLNÍ DESIGN

Další velkou výhodou systému KINGFIRE® je to, že 
vnější obložení může být přizpůsobeno individuálním 
konstrukčním požadavkům. Ať už jsou stylové dlaždi-
ce vyrobené z keramiky nebo kamene, jako je žula či 

mramor nebo prostě bílá omítka, designová rozmani-
tost nepozná žádné hranice. Každý konečný produkt je 
jedinečný ve svém designu.

VYSOKÝ KOMFORT OBSLUHY

Krb se snadno ovládá. Dvířka lze kdykoliv zablokovat 
v otevřeném stavu, čímž je zajištěno pohodlí a komfort 
čištění. Zároveň se zavírají elegantně v režimu s jemným 
zavíráním.

VYSOKÁ FUNKČNOST

KINGFIRE® má samozavírací dvířka a je certifikován pro 
provoz nezávislý na vzduchu v místnosti. V důsledku toho 
může být tento systém provozován společně s řízeným 
větráním obytného prostoru.

EKOLOGICKÁ ZODPOVĚDNOST

KINGFIRE® je určen pro spalování kusového dříví nebo 
dřevěných briket, které vykazují spalování neutrální 
vůči CO2.

KINGFIRE® PARAT
Více funkcí – více komfortu

Pokud Vás zajímá cena systému, přinášíme Vám cenové porovnání - Stavba komína s krbem versus KINGFIRE® Parat

Krbová kamna + komín výška 7 m 

Náklady zastavěné plochy

Komín Kingfire - výška 7 m * 

* cena bez těsnícího setu a termoizolační tvárnice

Náklady zastavěné plochy

Krbová kamna DUFFA 
- vzduchotěsný výkon 7 kW

57 074,00 Kč

Montáž + doprava - usazení 
kamen vč. připojení

3 000,00 Kč

Materiál a revize 4 000,00 Kč

Komín s větrací šachtou DN 180 v. 7 m 48 431,00 Kč

Montáž komína včetně revize 8 000,00 Kč

Celkem cena bez DPH 120 505,- Kč

Celková zastavěná plocha 
v obytném prostoru

1,2 m2

Náklady na zastavěnou plochu 
v obytném prostoru

60 000,- Kč

Modul KINGFIRE® CLASSICO S 
2,96 m - vzduchotěsný výkon 7 kW

92 620,00 Kč

Modul ABSOLUT PARAT 18L 4,04 m 
- materiál

17 370,00 Kč

Osazení vč. revize 5 000,00 Kč

Jeřáb pro osazení 3 000,00 Kč

Celkem cena bez DPH 117 990,- Kč

Celková zastavěná plocha 
v obytném prostoru

0,3 m2

Náklady na zastavěnou plochu 
v obytném prostoru

15 000,- Kč



KINGFIRE PARAT

ZÁKLADNÍ NABÍZENÉ TYPY CLASSICO S LINEARE S RONDO S GRANDE S

Půdorysné rozměry modulu KINGFIRE® 550 x 600 mm x x x x

Výškový rozměr od kóty hrubé podlahy ①2640, ②2740, ③2860, ④2960 mm ①②③④ ①②③④ ①②③④ ③④

Výkon (kW) 7 7 7 7,5

Koeficient účinnostı > 83 % > 80 % > 80 % > 82 %

Hmotnost krbové vložky (kg) 130 130 130 130

Hmotnost betonového bloku s krbovou vložkou (kg) 800 800 800 800

Hmotnost komínového tělesa ABSOLUT 18 L (kg/bm) 111 111 111 111

Rozměry komína ABSOLUT 18 L (mm) 360 x 500 360 x 500 360 x 500 360 x 500

Barva dvířek a korpusu vložky šedá černá šedá černá

Rozměr dvířek (otevírání vlevo) (mm) 819 x 400 1149 x 418 1149 x 418 530 x 450 x 15

Rozměr čelního kompletu (mm) 1224 x 491 1224 x 491 1224 x 491
1160 x 57-60 

x 34-15
Rozměry spalovací komory (mm) 445x265x312 445x265x312 445x265x312 580x300x300

Úspora až 1 m2 místa

POŽADAVKY NA PROSTOR
KINGFIRE PARAT KRBOVÁ KAMNA

V případě zájmu 
kontaktujte:

Lukáš Kupka 
Čechy

David Krumpholz 
Morava

tel. 731 593 208 734 433 000

email lukas.kupka@schiedel.com david.krumpholz@schiedel.com

www.schiedel.cz

Možnost výběru barevného obkladu krbového modulu

4)3)2)1) Sichtbeton Corten Pulpis Nero

20 cm50 cm 50 cm50 cm

Sledujte nás:




