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5-let 
záruka

Vybaveno

Aduro-tronic

automatic

Dánská krbová kamna s velmi čistým 
spalováním a jednoduchou obsluhou

Venkovní krb / gril

Příslušenství ke kamnům a krbům



Dánská konvekční kamna Aduro v sobě snoubí moderní design, uživatelskou přívětivost, kvalitu a uživatelské funkce v jeden komplexní celek. 
Kamna byla navržena proslulými dánskými architekty Torbenem Madsenem a Casperem Stormem, jejichž prvořadým úkolem bylo vytvořit 
moderní a ekologicky šetrná kamna za atraktivní cenu. Ovládání je diskrétně skryto tak, aby nebyl narušen zážitek z živého ohně. Všechna 
kamna jsou konstruována s vysoce účinným systémem oplachu skla, který zabraňuje sazím usazovat se na skle dvířek. Kamna jsou konvekční, 
tzn. teplo je distribuováno po místnosti prostřednictvím přirozené cirkulace vzduchu. To vytváří jednotnou teplotu v místnosti a zároveň 
zajišťuje, že je možné umístit kamna blíže hořlavým materiálům než kamna nekonvekční. 

Aduro a životní prostředí...
Výrobky Aduro jsou specifické nejmodernější a nejpokročilejší konstrukcí pro nejúčinnější a nejúspornější spalovaní. 
Abychom zdůraznili náš příspěvek k životnímu prostředí, který je založen na správném spalování paliva a šetrnou 
produkci výrobků, všechna kamna Aduro nesou skandinávskou certifikaci NORDIC SWAN ECO-LABEL (jedna 
z nepřísnějších norem). To je zárukou, že naše výrobky jsou jedny z nejlepších na trhu. Emise škodlivých částic 
jsou pod úrovní stanovenou normou NORDIC SWAN ECO-LABEL, kdy kamna vypouští méně než polovinu 
z celkového množství částic podle této velice přísné skandinávské normy.  Současně společnost Aduro vyvinula 
jedinečný regulátor přisávání primárního vzduchu “Aduro-tronic”, který umožňuje dosáhnout optimálního 
a pomalého spalování vždy bez sebemenších potíží při minimální spotřebě paliva. 

Aduro a bezpečnost...
Kamna a vložky Aduro jsou solidně a bezpečně zkonstruovány, pravidelně podstupují nestrannou, externí kontrolu kvality z dánského 
institutu ECOLABELLING a norské kontrolní společnosti SINTEF. Kromě těchto kontrol byla do výroby zavedena dodatečná kontrola 
kvality. To zajišťuje Vaši bezpečnost a zaručuje kvalitu výrobků, proto na kamna Aduro poskytujeme prodlouženou záruku až 5 let.

Aduro a certifikace výrobků...
Kamna Aduro byla vyvíjena a testována ve spolupráci s dánským technologickým institutem a byla také testována na nejpřísnější evropské normy. 
Kamna splňují všechny evropské požadavky na emise, účinnost a čistotu spalování, vlastní všechny evropské certifikáty: NORDIC ECOLABEL/
SWAN MARK (Skandinávie), DIN-plus (Německo), SINTEF (Norsko), SWEDCERT (Švédsko), CE-označení (EU), EN13240 (EU).

Aduro a oheň…by měl být zážitek… 

Tento systém automatické regulace přisávání vzduchu, který je patentován společností Aduro, je velmi praktickou pomůckou, která za Vás 
reguluje ovladač přisávání primárního vzduchu a zaručuje, že je každý okamžik v ideální pozici. Vy pouze vložíte do kamen suché dříví a 
aktivujete tuto automatickou pomůcku, která za Vás obstará ostatní. Tento revoluční systém nepřináší výhody a pohodlí nejen pro Vás, ale 
také pro životní prostředí.

Jednoduché ovládání / zvýšený komfort 
Aduro-tronic pracuje za Vás tak, že nemusíte při každém rozpalování kamen několikrát během prvních minut 
regulovat spalování. Jednoduše si můžete lehnout na pohovku a pozorovat krásnou hru plamenů…

Zlepšená spotřeba paliva a spalování
Špatné přisávání vzduchu do spalovací komory zapříčiňuje sníženou účinnost kamen a významně větší spotřebu paliva. 
Testy prokázaly, že kamna, která mají nesprávně nastavené přisávání vzduchu, spalují až o 40% více paliva než stejná kamna, která jsou 
vybavena systémem Aduro-tronic. A kromě maximálně hospodárného využití paliva je jednou z největších výhod systému Aduro-tronic 
to, že zajišťuje ideální a čisté spalování při minimální úniku pevných částic do ovzduší.

Poskytujeme prodlouženou 5-ti letou záruku na všechna krbová kamna a krbové vložky Aduro. Konstrukce 
kamna a vložek Aduro je solidní a bezpečná, kamna pravidelně podstupují nestrannou, externí kontrolu kvality
z dánského institutu ECOLABELLING a norské kontrolní společnosti SINTEF. Kromě těchto kontrol byla 
do výroby zavedena dodatečná kontrola kvality, to vše zajišťuje Vaši bezpečnost a zaručuje nejvyšší možnou 
kvalitu výrobků. 

Prodloužená záruka je platná po registraci na webových stránkách výrobce, více na:
http://www.kamna-aduro.cz/-5-ti-leta-zaruka.html (záruka platná při registraci do 1měsíce od koupě výrobku).

Aduro-tronic - automatické zařízení

5-let záruka 

5-let 
záruka

Vybaveno
Aduro-tronic

automatic

ADURO 1 ADURO 1SK, obklad mastek (černá nebo šedá)

ADURO 3 ADURO 4

ADURO 6SK, obklad mastek

ADURO 6

ADURO 1-1 



ADURO 10

ADURO 12

ADURO 7

ADURO 11

ADURO 12-1

ADURO 8

ADURO 9

ADURO 9-air

ADURO 9 hnědá

ADURO 9-1

ADURO 9-4ADURO 9-3

ADURO 9-2



ADURO příslušenství Krbové nářadí a koše na palivo Aduro jsou stejně jako kamna Aduro 
navrhována známými dánskými architekty Casperem Stormem a Torbenem Madsenem v luxusním minimalistickém nadčasovém designu, 
různých materiálech a velmi vysoké kvalitě. U nás najde každý to, co hledá...

ADURO PROLINE 1

3-dílná krbová souprava v černé
barvě  s nerezovými madly.

Set obsahuje:
lopatka, smetáček, pohrabáč

Rozměry: 175 x 175 x 502 mm

Hmotnost: 1,96 kg

ADURO KOŠ 
BASELINE 4, 5, 6

koš potažený plstěnou 
látkou (3 barvy)

s bílým prošíváním

Rozměry: 
550 x 450 x 300 mm

Hmotnost: 1,80 kg

ADURO BASELINE

4-dílná krbová souprava v černé
kůži s nerezovými madly.

Set obsahuje: lopatka, smetáček, 
                     pohrabáč, kleště

Rozměry: 300 x 180 x 635 mm

Hmotnost: 4,80 kg

ADURO KOŠ 
PROLINE 4, 5, 6

koš potažený 
   plstěnou látkou (3 barvy)

s bílým prošíváním

       Rozměry: 
       Ø 390 x 310 mm

       Hmotnost: 1,80 kg

ADURO KOŠ 
PROLINE 1, 2

koš potažený 
   plstěnou látkou (3 barvy)

s bílým prošíváním

       Rozměry: 
       Ø 390 x 310 mm

       Hmotnost: 1,80 kg

ADURO SWEEPER

pověšení nářadí na zeď.

Set obsahuje: 
lopatka, smetáček, pohrabáč

Rozměry: 360 x 130 x 400 mm

Hmotnost: 2,00 kg

ADURO KOŠ PROLINE - OBDÉLNÍK

černý ocelový koš 
                                  s plastovými rukojeťmi

                   Rozměry: 
                    420 x 210 x 210 mm

                   Hmotnost: 2,06 kg

ADURO PROLINE 2

3-dílná krbová nerezová 
souprava s černým stojanem

Set obsahuje:
lopatka, smetáček, pohrabáč

Rozměry: 280 x 125 x 465 mm

Hmotnost: 2,80 kg

ADURO KOŠ 
PROLINE 3

koš potažený šedou 
       plstí s bílým prošíváním

       Rozměry: 
       Ø 390 x 310 mm

       Hmotnost: 1,80 kg

ADURO NOIR

4-dílná krbová souprava v černé 
barvě s nerezovými madly

Set obsahuje: lopatka, smetáček, 
                     pohrabáč, kleště

Rozměry: 230 x 145 x 660 mm

Hmotnost: 2,80 kg

ADURO KOŠ 
PROLINE 0

černý ocelový vnější koš 
na vnitřní koše PROLINE 1 - 6

            Rozměry: 
            Ø 400 x 325 mm

           Hmotnost: 3,61 kg

ADURO KOŠ - KULATÝ

černý ocelový kulatý koš 
s plastovými rukojeťmi

Rozměry: 
Ø 440 x 320 mm

Hmotnost: 3,00 kg

ADURO KOŠ 
BASELINE 1, 2

koš potažený černou / hnědou 
umělou kůží 

s bílým prošíváním

Rozměry: 
550 x 450 x 300 mm

Hmotnost: 1,80 kg

ADURO PROLINE KOŠ NA POPEL

černý ocelový kulatý koš 
na popel s víkem a madlem

Rozměry: 
Ø 250 x 300 mm

Hmotnost: 1,10 kg

ADURO OHRADA

ochranná ohrada
proti popálení

Rozměry: 
Šířka 1200 x 

1200 x 1200 mm
Výška 650 mm

Hmotnost: 29 kg

ADURO 13

ADURO  venkovní krb/gril ADURO KOŠ 
BASELINE 3

koš potažený černou jeansovou 
látkou s bílým prošíváním

Rozměry: 
550 x 450 x 300 mm

Hmotnost: 1,80 kg



ADURO 1 ADURO 1-1 ADURO 1SK 

černá/šedá

ADURO 3 ADURO 4 ADURO 6 ADURO 6SK

mastek

ADURO 7 ADURO 8 ADURO 9

černá/hnědá

Nominální výkon 6 kW 6 kW 6 kW 5 kW 7 kW 7 kW 7 kW 7 kW 5 kW 6 kW

Rozsah výkonu 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW 3-9 kW

Vytápěná plocha 60-180 m3 60-180 m3 60-180 m3 40-140 m3 60-180 m3 60-180 m3 60-180 m3 60-180 m3 40-140 m3 60-180 m3

Účinnost 79,3 % 79,3 % 79,3 % 81,6 % 78,7 % 78,7 % 78,7 % 79,3 % 81,6 % 81,3 %

Průměr kouřovodu, Ø150 mm             Ø150 mm             Ø150 mm  Ø150 mm Ø150 mm  Ø150 mm  Ø150 mm  Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm

Napojení kouřovodu horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní

Rozměry v mm (V x Š x H) 996 x 502 
x 446

1015 x 500 
x 445

1029 x 502
x 446

950 x 500 
x 398

706 x 699/582 
x 447

794 x 560 
x 491

794 x 560 
x 491

985 x 497 
x 431

855 x 503 
x 424

958 x 500 
x 447

Vzdálenost od hořlavých materiálů 
za kamny 17,5 cm 17 cm 17,5 cm 30 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 30 cm 20 cm

Vzdálenost od hořlavých materiálů 
z boku kamen 40 cm 45 cm 40 cm 20 cm 25 cm 30 cm 30 cm 52 cm 20 cm 70 cm

Vzdálenost od nábytku 100 cm 100 cm 100 cm 90 cm 110 cm 110 cm 110 cm 80 cm 85 cm 90 cm

Vzdálenost od země do středu 
zadního vývodu kouřovodu 841 mm 883 mm 841 mm 875 mm 575 mm 658 mm 658 mm 842 mm 759 mm 840 mm

Vzdálenost od středu vývodu 
kouřovodu k zadní hraně kamen 195 mm 195 mm 195 mm 140 mm 188 mm 199 mm 199 mm 160 mm 183 mm 193 mm

Maximální délka polen 36 cm 36 cm 36 cm 32 cm 40 cm 40 cm 40 cm 39 cm 32 cm 39 cm

Externí přívod vzduchu Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Aduro-tronic automatic Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Váha 93 kg 93 kg 150 kg 95 kg 83 kg 104 kg 144 kg 130 kg 111 kg 98 kg

Barva Černá Černá Černá/šedá Černá Černá Černá Černá Černá Černá Černá/hnědá

  

ADURO 9-air

externí přívod 

vzduchu

ADURO 9-1 ADURO 9-2 ADURO 9-3 ADURO 9-4 ADURO 10 ADURO 11 ADURO 12

externí přívod 

vzduchu

ADURO 12-1

externí přívod 

vzduchu

ADURO 13

Nominální výkon 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 5 kW 5 kW 6,5 kW 6,5 kW 4 kW

Rozsah výkonu 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW 2-7 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW

Vytápěná plocha 60-180 m3 60-180 m3 60-180 m3 60-180 m3 60-180 m3 40-140 m3 40-140 m3 60-180 m3 60-180 m3 40-140 m3

Účinnost 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,6 % 81,6 % 78 % 78 % 76 %

Průměr kouřovodu Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm

Napojení kouřovodu horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní horní/zadní

Rozměry v mm (V x Š x H) 958 x 500 
x 447

958 x 500 
x 447

1156 x 500 
x 500

1040 x 500 
x 490

752 x 500 
x 460

879 x 435 
x 360

1003 x 412/520 
x 363/465

1015 x 418 
x 418

1015 x 678 
x 418

870 x 480 
x 342

Vzdálenost od hořlavých 
materiálů za kamny 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 20 cm 20 cm 25 cm 25 cm 21 cm

Vzdálenost od hořlavých 
materiálů z boku kamen 70 cm 45 cm 45 cm 70 cm 70 cm 30 cm 30 cm 25 cm 25 cm 46 cm

Vzdálenost od nábytku 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 80 cm 80 cm 100 cm

Vzdálenost od země do středu 
zadního vývodu kouřovodu 840 mm 840 mm 1021 mm 992 mm 634 mm 785 mm 911 mm 913 mm 913 mm 763 mm

Vzdálenost od středu vývodu 
kouřovodu k zadní hraně kamen 193 mm 193 mm 253 mm 193 mm 208 mm 180 mm 235 mm 209 mm 209 mm 160 mm

Maximální délka polen 39 cm 39 cm 39 cm 39 cm 39 cm 32 cm 32 cm 34 cm 34 cm 35 cm

Externí přívod vzduchu Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne

Aduro-tronic automatic Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Váha 98 kg 98 kg 120 kg 98 kg 90 kg 83 kg 85 kg 110 kg 135 kg 83 kg

Barva Černá Černá Černá Černá Černá Černá Černá Černá Černá Černá

www.kamna-aduro.cz

Aduro A/S vyvíjí, vyrábí a prodává krbová kamna, venkovní grily 
a příslušenství v moderním dánském minimalistickém designu.

Vybaveno
Aduro-tronic

automatic
5-let 

záruka

Vybaveno
Aduro-tronic

automatic
5-let 

záruka

PRO DOTAZY:   tel: +420 732 200 342
    e-mail: info@kamna-aduro.cz


