
Kubusový systém
a Boxy na drevo 
Objavte takmer nekonečné varianty vzhľadu a usporiadaní

Nový uhol pohľadu – nový dizajn!

Riešenia pre kachliarské remeslo 
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – MYŠLIENKA

V súčasnosti sú krby stále viac v priamych líniách. 
Zvýrazňované sú väčšinou výklenkami alebo boxami na drevo.

Použitím jednotlivých kubusových komponentov môžu byť tieto výklenky a otvory na skladovanie dreva  
perfektne zvýraznené a vypracované. Otlčené hrany pri priestoroch na uskladnenie dreva alebo výklenkoch  
sú minulosťou.

Cielenou kombináciou jednotlivých kubusov a ďalších modulov môže byť  pec alebo krb skutočnou dominantou 
vašej obývačky.

Kubusový systém- komponenty a moduly:

Kubusový systém je dostupný v 5 rôznych veľkostiach,
v bielom, čiernom a nerezovom farebnom vyhotovení.*

* Nie každý komponent je dostupný v každej farbe / vyhotovení.

Kubus-základný modul s 12 mm lemovaním

Kubus-zadná stena

Kubus-zadná stena pre police

Kubus-police

Kubus-dekoračné rámiky so šírkou 24 mm 

Kubus-vstavaný box

Kubus-vetrací modul

Kubus-svetelný modul stmievateľný

Kubus-svetelný modul štandard



05

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – VÝHODY

Dôraz na detaily – nový uhol pohľadu
Pri čoraz priamejších líniách pecí a krbov sa môžu kubusovým systémom cielene vytvoriť perfektné 
detaily.

Rozmanité varianty
Modulovou výstavbou a možnosťami kombinácií kubusových korpusov, zadnou stenou a úzkym, 
prípadne širokým ráikom sa môžu vytvoriť rozmanité kubusové varianty.

Takmer nekonečné kombinácie
„Jeden kubus stojí zriedka osamotene“- 5 rôznych veľkostí kubusov sa dá perfektne zostaviť  
na „ucelené umelecké dielo“.

Nadchnite sa mnohými prednosťami  
           kubusového systému.
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – VÝHODY

Výklenky a otvory na drevo
Väčšie kubusy môžu poslúžiť hlavne ako úložný priestor na drevo. Menšie výklenky - niky sú prispôsobené 
šírkami a takmer všetky sa môžu perfektne navzájom kombinovať.

Nezničiteľné police na drevo
Už žiadne odlupené a otlčené hrany, ako pri omietnutých výklenkoch a nikách na drevo. 
Žiadne nevzhľadné znečistenie.

Rovné hrany a rovné línie krbov a pecí
Práve pri absolútne rovných líniách pecí a krbov je veľmi dôležité, aby aj hrany výklenkov a úložných  
priestorov na drevo „100% sedeli“- pri omietaných výklenkoch takmer nemožné - pri kubusovom systéme 
žiadny problém.
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – VÝHODY

Neviditeľné revízne otvory
Pomocou vstavaného boxu môžu byť všetky kubusy použité aj ako skrytý revízny otvor.

Nový dizajn po rokoch? - Žiaden problém!
Kubusy a dekoračné rámiky môžu byť v kombinácii so vstavaným boxom bez problémov po rokoch 
vymenené a poskytnú krbu nový vzhľad.

Prepracované doplnkové moduly, ktoré nadchnú
Osvetlenie výklenkov, systém vetrania, kubus ako policový systém... 
Žiaden problém vďaka prepracovaným doplnkovým modulom.
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM

Nadchnite sa mnohými výhodami 
                 kubusového systému!
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Upozornenie: Pre správne objednanie kubusu je potrebné k základnému modulu vždy objednať aj zadnú  
stenu, alebo náhradu za zadnú stenu (svetelný modul/ vetrací modul/ zadná stena pre police)!

Kubus š x v (cm)               hĺbka (cm)

22 x 22 16

22 x 32 20

32 x 32 20

32 x 80 35

32 x 120 35

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – KOMPONENTY A MODULY

Kubusový systém ponúka svojimi početnými komponentami, rozmermi, doplnkovými modulmi, farbami  
a povrchmi takmer nekonečné možnosti kombinácií. Vďaka tomu môže byť pre každú pec, alebo krb a pre 
každú oblasť použitia vybraný vhodný kubus, príp. kubusová kombinácia. Kubus môže byť použitý ako úložný  
priestor na drevo, polica na dekoráciu, ako revízny otvor, ako osvetlenie - optický doplnok, atď...

Kubusový systém – komponenty a moduly

Kubus-základný modul s 12mm lemovaním (vyhotovenie biela, čierna)

Kubus-zadná stena  (vyhotovenie biela, čierna a nerez)

Kubus-zadná stena pre police  (vyhotovenie biela, čierna)

Kubus-polica   (vyhotovenie biela, čierna)

Kubus-dekoračné rámiky so šírkou 24 mm (vyhotovenie biela, čierna a nerez)

Kubus-vstavaný box   (pozinkovaný – neviditeľný)

Kubus-vetrací modul  (vyhotovenie biela, čierna)

Kubus-svetelný modul stmievateľný  (vyhotovenie biela)

Kubus-svetelný modul štandard  (vyhotovenie biela)

Kubusový systém je k dispozícii v 5 rôznych rozmeroch:



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – KOMPONENTY A MODULY

Základný modul Zadná stena

22 x 22 x 16

Zadná stena

Vetrací modul

Svetelný modul

Zadná stena
pre police

22 x 32 x 20

32 x 32 x 20

32 x 80 x 35

Biely

Čierny

32 x 120 x 35

Nerez

Biela

Biely

Biela

Čierna

Čierny

Čierna

Štandard

Stmievateľný

12
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Police Dekoračný rámik Vstavaný box

5 KROKOV K SPRÁVNEMU NÁVRHU KUBUSU

Bez rámu

Čierny

Biely

NerezPolica

Bez vstavaného
boxu

So vstavaným
boxom

Biela

Čierna
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – VARIANTY

Všetky komponenty kubusového systému sú k dispozícii
v nasledovných materiáloch - vyhotoveniach:

Kubus s 12 mm lemovaním
biela, čierna

Zadná stena kubusu
biela, čierna a brúsená nerez

Dekoračný rámik kubusu so šírkou 24 mm
biela, čierna a brúsená nerez

Skutočnosťou je, že takmer všetky komponenty sú navzájom ľubovoľne kombinovateľné, 
a tým vzniká nekonečná vzhľadová rozmanitosť kubusového systému.

Ak berieme do úvahy všetky doplnkové komponenty a moduly a skutočnosť, že existuje 5 rôzných veľkostí 
kubusov, tak vznikne 528 rôznych kombinácií.
Pritom ešte vôbec nie je zohľadnená kombinačná možnosť rôznych kubusov navzájom.

Viac ako 528 roznych kombinácií!

ˇ
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – VARIANTY

Kubus 220 x 320 mm
Malý výber z množstva kombinačných možností na príklade kubusu 220x320 – 
Kombinácia Kubus-základný modul / Kubus-zadná stena / Kubus-dekoračný rámik
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – VARIANTY/CB DEKORAČNÉ RÁMIKY

CB dekoračný rámik so šírkou 24 mm – výhody!

Práve pri väčších kubusoch sa doporučuje z optického hľadiska použitie 24 mm dekoračného rámiku.  
12 mm lemovanie tu často pôsobí príliš úzko. Dekoračný rámik v inej farbe dodáva kubusu výnimočný 
vzhľad. (Veľmi obľúbená je kombinácia 24 mm rámu vo vyhotovení nerez s kubusom biely alebo čierny.)
Dekoračný rámik môžete po rokoch znova vymeniť a tým dať kompletnému kubusu a tiež celej krbovej 
alebo pecovej stavbe nový vzhľad.

Vstavaný box je možné použiť pre kubus v základnom prevedení s 12 mm lemovaním a tiež pre kubus  
s nasadeným 24 mm dekoračným rámikom.
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM 
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM 
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – ROZMERY

Kubusový systém je k dispozícii v 5 rôznych rozmeroch:

Veľkosti 22x22, 22x32 a 32x32 sa osadzujú 
ako výklenky - niky.
Veľkosti 32x80, 32x80 a 32x120 sa osadzujú 
ako výklenky - niky a ako police na drevo.

Kubus š x v (cm)               hĺbka (cm)

22 x 22 16

22 x 32 20

32 x 32 20

32 x 80 35

32 x 120 35

Rozmer kubusu: 22 x 22 x 16
Obrázok ukazuje variant:

- Kubus-základný modul 22 x 22 x 16, biely

- Kubus-zadná stena 22 x 22, biela 

- bez dekoračného rámika

Rozmer kubusu: 22 x 32 x 20
Obrázok ukazuje variant: 

- Kubus-základný modul 22 x 32 x 20, čierny  

- Kubus-zadná stena 22 x 32, nerez   

- Kubus-dekoračný rámik 22 x 32, biely

Rozmer kubusu: 32 x 32 x 20
Obrázok ukazuje variant:

- Kubus-základný modul 32 x 32 x 20, čierny 

- Kubus-zadná stena 32 x 32, nerez  

- Kubus-dekoračný rámik 32 x 32, nerez

Rozmer kubusu: 32 x 80 x 35
Obrázok ukazuje variant:

- Kubus-základný modul 32 x 80 x 35, biely  

- Kubus-zadná stena 32 x 80, čierna  

- Kubus-dekoračný rámik 32 x 80, čierny

Rozmer kubusu: 32 x 120 x 35
Obrázok ukazuje variant:

- Kubus-základný modul 32 x 120 x 35, čierny 

- Kubus-zadná stena 32 x 120, nerez  

- Kubus-dekoračný rámik 32 x 120, nerez

Všetky rozmery su uvedené v cm.
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – ROZMERY

„Kubus je zriedka sám...“

V zriedkavých prípadoch je inštalovaný na krbe len jeden kubus. Vo väčšine prípadov sa kombinácie rôzne 
veľkých kubusov zmenia na skutočne umelecké dielo v každom krbe. 
Kombinácie sú tu možné vo vodorovnom, zvislom ako aj diagonálnom smere.

Až na kubus 22 x 22 cm majú všetky kubusy jeden spoločný rozmer 32cm. Tak môžu byť všetky tieto kubusy 
jednoducho kombinované nad seba alebo vedľa seba „v tom istom smere“.

Výber rôznych kombinačných možností zobrazených 
vo vizualizácii a schéme.
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – ROZMERY
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – ROZMERY

Vodorovne, zvislo aj diagonálne – možné je všetko!
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – VSTAVANÝ BOX

Optimálna možnosť revízie

Kubusový systém nie je len dizajnovým doplnkom v krboch, ale môže prevziať aj technickú funkciu.

Použitím rôznych variant vstavaného boxu s kubusovýn systémon môže byť samotný kubus podľa potreby 
„vytiahnutý“ z krbu. Tak sa môžu jednoducho zakryť alebo vyčistiť priestory v stavbe alebo za stavbou. Ako 
dobrý príklad uvádzame napríklad čistiace dvierka do komína.

Ďalšia prednosť vstavaného boxu je, že pri montáži krbu musí byť začistený iba vstavaný box. Krb sa postaví 
a natrie „napríklad červenou farbou“. Až keď je všetko dokončené, môže byť samotný kubus vsadený do 
vstavanáho boxu. Poškodenie kubusu počas montáže krbu je vylúčené.

Vstavaný box je vďaka dodatočnemu orámovaniu a výstužiam obzvlášť masívny a odolný proti deformácii 
a môže byť použitý pre kubus s 12 mm lemovaním a aj s 24 mm dekoračným rámikom.

Vstavaný box je k dispozícii v 5 rôznych rozmeroch pre všetky veľkosti kubusov.
22 x 22  /  22 x 32  /  32 x 32  /  32 x 80  /  32 x 120 cm
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – VSTAVANÝ BOX

Nielen pekný ale aj užitočný!

Optimálna možnosť revízie pre:

Vstavaný box je nutné vždy použiť pri:
- Svetelných moduloch štandard
- Svetelných moduloch stmievateľných

Ďalšia výhoda vstavaného boxu:

Nový dizajn po rokoch? - Žiaden problém!
Kubusy a dekoračné rámiky môžu byť v kombinácii so vstavaným boxom bez problémov po rokoch vymenené 
a tak dajú krbu nový vzhľad.

komíny dymovody vodoinštalačné
komponenty 

vzduchotechnické
rozvody

elektroinštalácie
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – VSTAVANÝ BOX

Príklady použitia vstavaného boxu

Pri tomto krbe sa nachádzajú komínové dvierka za úložným priestorom na drevo. Komínové dvierka  
sú zakryté kubusom 32 x 80 cm. Kubus môžete podľa potreby kedykoľvek vytiahnuť a komín jednoducho 
vyčistiť alebo skontrolovať.

Pri tomto krbe môžete cez kubus 32 x 32 cm vyčistiť dymovod, ktorý ide od spotrebiča po zaústenie  
do komína.
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – SVETELNÝ MODUL

Osobitý vzhľad krbovej obostavbe dodá kubus so svetelným modulom
Svetlo nadobúda v modernom obytnom priestore stále väčší význam. V minulosti sa svetlo využívalo  
len na „rozsvietenie“, v súčasnosti zohráva osvetlenie rozhodujúcu úlohu pri plánovaní obytného priestoru. 
Svetlom sa sprostredkovávajú pocity, kladú dôrazy a tiež navodzuje atmosféra – „Priestor žije osvetlením.“

Využívajte svetlo aj pri tvorbe svojho krbu..
Zvýraznite jednotlivé kubusy svetelným modulom. Zažite hru svetla, ktorá vzniká napr. vrhaním tieňa jednej 
zozadu osvetlenej sošky v kubuse 32 x 32 cm.

Obzvlášť pôsobivé je vzájomné kombinovanie osvetlených a neosvetlených kubusov.

Priestor žije osvetlením!
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – SVETELNÝ MODUL

Nasledovné varianty kubusov môžu byť vybavené svetelným modulom:
22 x 32  /  32 x 32  /  32 x 80 cm

Stmievateľný modul/ Štandard
Všetky svetelné moduly sú v prevedení stmievateľný alebo Štandard.

Svetelný modul len so vstavaným boxom
Všetky svetelné moduly je nutné používať len spolu so základným modulom vo vstavanom boxe.

Bez zadnej steny
Svetelný modul nahrádza zadnú stenu.

Vhodný k bielej aj čiernej
Svetelný modul je síce nalakovaný na bielo, hodí sa ale tak k bielemu ako aj k čiernemu kubusu, pretože je viditeľné 
len presklenie (plexisklo) osvetlenie.

Vysoko kvalitné súčasti svetelného modulu sú prispôsobené výlučne na špeciálnu oblasť použitia  
v krboch. Vybrané materiály garantujú optimálny svetelný pôžitok, dlhú životnosť, nízku spotrebu 
elektrickej energie a nepatrné vyvíjanie tepla. Pri svetelnom module sa používa 18 W žiarivka  
v kombinácii s elektrickým adaptérom EVG.

Výhody svetelného modulu:

1100 Lumenov (zodpovedá 100 watovej žiarovke)

Malá spotreba energie 18 W

Integrovaná ochrana proti prehriatiu (EVG vypína pri určitej teplote automa-
ticky – lampa vychladne a funguje ďalej)

priemerná životnosť žiarivky:12000 hodín

priemerná životnosť adaptéra EVG:10000 hodín

luminiscenčná lampa vyrobí oveľa menej tepla ako halogénová, ktorá 

približne 95% energie premení na teplo (pri halogénovej lampe sa odráža  

osvetľované teleso na plexiskle, toto sklo deformuje, prípadne sa lampa  

v dôsledku vysokých teplôt v svetelnom module v krátkom čase zničí)

svetelná trubica s adaptérom EVG má „blikotajúci štart“
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – SVETELNÝ MODUL

Technické parametre:

Testovanie:   VDE 701-702

 

Adaptér: 

Adaptér OSRAM

QTP-DL 1x18-24W / 220-240 UNVI

Art. č. 3010189 

 

Žiarivka:            

OSRAM-Dulux F 18 W/840

Produktové číslo 4050300333526 

Dulux F Kompakt Lumilux studená biela

 

Pätica:          

Typ pätice 101521 2G10

Kábel:              

vedenie Bachmann 4m so zástrčkou

čierna H05VV-F 3G1

 

Stmievateľny adaptér pre svetelný modul 320 x 220 & 320 x 320 cm:

Adaptér OSRAM stmievateľný,

QTi DALI-T/E 1x18-57 / 220-240 DIM UNVI

Art. č. 3010496

 

Stmievateľny adaptér pre svetelný modul 800 x 320 cm:

Adaptér OSRAM stmievateľný,

QTIDALI 2x18W / 220-240 DIM UNVI

Art. č. 3038666 
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – SVETELNÝ MODUL
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – VETRACÍ MODUL

„Najkrajšia vetracia mriežka je tá, ktorú nevidno“
Práve v dnešnej dobe, keď sa uprednostňujú pri krboch rovné línie, pôsobia vetracie mriežky často rušivo.

Vetracie mriežky sú však pre funkciu krbu nevyhnutné.

S vetracím modulom môže byť teraz podporované vetranie krbu a tým nahradená rušivosť vetracích mriežok.

Vetrací modul je dostupný pre veľkosti kubusov 22 x 32 a 32 x 32 cm, a je zabudovaný namiesto zadnej  
steny kubusu. Dekoratívny plech, ktorý sa nasadí dnu, uzavrie pohľad do vnútra stavby.

Vetrací modul pre kubus – takmer neviditeľná vetracia mriežka!
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – VETRACÍ MODUL

Čistý prierez mriežky:
Vetrací modul na Kubus 22 x 32 cm = čistý prierez: 220 cm2

Vetrací modul na Kubus 32 x 32 cm = čistý prierez: 338 cm2
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – POLICOVÝ SYSTÉM



37

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – POLICOVÝ SYSTÉM

Zažite skvelé možnosti tvorby policového systému pre kubus.

Rafinovanou závesnou technikou môžu byť police takmer neviditeľne upevnené na zadnú stenu.

Policový systém sa vyrába pre kubusy 32 x 80, 32 x 120 cm.

Zadná stena policového systému nahrádza zadnú stenu kubusu. 
V kubuse 32 x 120 cm je možné umiestniť až 9 políc a v kubuse 32 x 80 cm 5 políc.

Takto najjednoduchšie vytvoríte:
- policu na sošky
- policu na drevo
- policu na dekorácie
- policu na knihy

Police sa dajú zvesiť niekoľkými hmatmi a zavesiť na iné miesto – nie je potrebné žiadné náradie.

Jednoducho perfektný policový systém!
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – POLICOVÝ SYSTÉM

Až 9 políc možno umiestniť v kubuse 32 x 120 cm.
Samozrejme je možné osadiť do kubusu menej políc, v bielej alebo čiernej farbe alebo ich kom-

binácii, a samozrejme je možné police kedykoľvek ľubovoľne presunúť a kombinovať.

Až 5 políc možno umiestniť v kubuse 32 x 80 cm.
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – POLICOVÝ SYSTÉM
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – PREHĽAD KOMPONENTOV

KUBUS-ZÁKLADNÝ MODUL

22x22x16 Kubus-Základný modul 22x22x16 biela čierna

22x32x20 Kubus-Základný modul 22x32x20 biela čierna

32x32x20 Kubus-Základný modul 32x32x20 biela čierna

32x80x35 Kubus-Základný modul 32x80x35 biela čierna

32x120x35 Kubus-Základný modul 32x120x35 biela čierna

Rozmery
(š/v/h)

Označenie farebné vyhotovenie

KUBUS-ZADNÁ STENA K ZÁKLADNÉMU MODULU

22x22 Kubus-Zadná stena 22x22 biela čierna   nerez

22x32 Kubus-Zadná stena 22x32 biela čierna   nerez

32x32 Kubus-Zadná stena 32x32 biela čierna   nerez

32x80 Kubus-Zadná stena 32x80 biela čierna   nerez

32x120 Kubus-Zadná stena 32x120 biela čierna   nerez

Rozmery
(š/v/h)

Označenie farebné vyhotovenie

KUBUS-DEKORAČNÝ RÁMIK 24 MM K ZÁKLADNÉMU MODULU

22x22 Kubus-Dekoračný rámik 22x22 biela čierna   nerez

22x32 Kubus-Dekoračný rámik 22x32 biela čierna   nerez

32x32 Kubus-Dekoračný rámik 32x32 biela čierna   nerez

32x80 Kubus-Dekoračný rámik 32x80 biela čierna   nerez

32x120 Kubus-Dekoračný rámik 32x120 biela čierna   nerez

Rozmery
(š/v/h)

Označenie farebné vyhotovenie

KUBUS-ZADNÁ STENA PRE POLICOVÝ SYSTÉM

32x80 Kubus-Zadná stena pre policový sys. 32x80 biela čierna

32x120 Kubus-Zadná stena pre policový sys. 32x120 biela čierna

Rozmery
(š/v/h)

Označenie farebné vyhotovenie

Všetky rozmery sú uvedené v cm
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CB KUBUSOVÝ SYSTÉM – PREHĽAD KOMPONENTOV

KUBUS-POLICA  

32x33 Kubus-Polica 32x33 biela čierna

Rozmery
(š/v/h)

Označenie farebné vyhotovenie

KUBUS-SVETELNÝ MODUL ŠTANDARD K ZÁKLADNÉMU MODULU 

22x32 Kubus-Svetelný modul 22x32, štandard

32x32 Kubus-Svetelný modul 32x32, štandard

32x80 Kubus-Lichtmodul 32x80, štandard

Rozmery
(š/v/h)

Označenie farebné vyhotovenie

KUBUS-SVETELNÝ MODUL STMIEVATEĽNÝ K ZÁKLADNÉMU MODULU 

22x32 Kubus-Svetelný modul 22x32, stmievateľný

32x32 Kubus-Svetelný modul 32x32, stmievateľný

32x80 Kubus-Svetelný modul 32x80, stmievateľný

Rozmery
(š/v/h)

Označenie farebné vyhotovenie

KUBUS-VETRACÍ MODUL K ZÁKLADNÉMU MODULU

22x32 Kubus-Vetrací modul 22x32 biela čierna

32x32 Kubus-Vetrací modul 32x32 biela čierna

Rozmery
(š/v/h)

Označenie farebné vyhotovenie

KUBUS-VSTAVANÝ BOX POZINKOVANÝ

22x22x16 Kubus-Vstavaný box 22x22x16, pozinkovaný

22x32x20 Kubus-Vstavaný box 22x32x20, pozinkovaný

32x32x20 Kubus-Vstavaný box 32x32x20, pozinkovaný

32x80x35 Kubus-Vstavaný box 32x80x35, pozinkovaný

32x120x35 Kubus-Vstavaný box 32x120x35, pozinkovaný

Rozmery
(š/v/h)

Označenie

Všetky rozmery sú uvedené v cm



CB BOX NA DREVO

CB BOX NA DREVO
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Uskladňovanie dreva 
        najkrajším sposobom!

ˇ



CB BOX NA DREVO – MYŠLIENKA

Boxy na drevo môžu byť vďaka koncepcii „Kubusový systém“
použité v rôznych priestoroch:

- zabudované v krbovej obostavbe – zvislo alebo vodorovne

- umiestnené vedľa krbu na stene - zvislo alebo vodorovne

- umiestnené vedľa voľne stojacích krbových kachlí na stene - zvislo alebo vodorovne

Pre zavesenie na stenu slúžia neviditeľné kotviace otvory na zadnej strane boxu. Tak môže byť box na drevo 
zvisle ako aj vodorovne zavesený na stenu alebo včlenený do obostavby krbu bez toho, aby bolo vidno 
montážne otvory.

Medzisteny / police sú pevne spojené s korpusom boxu.
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CB BOX NA DREVO – VARIANTY

CB boxy na drevo existujú v 4 rôznych rozmeroch 
a 3 rôznych vyhotoveniach

Rozmery:

· 40 x 40 cm

· 40 x 80 cm

· 40 x 120 cm

· 40 x 160 cm

vyhotovenie:

· biela vypalovanou 

· čierna vypalovanou 

· oceľ leštená – lakovaná transparentným lakom

Deliace priečky sa vynikajúco hodia na to, aby sa mohli uskladňovať rôzne veľkosti dreva, napr. v najvrchnejšej 
polici drevo na zapaľovanie, dve stredné police na „normálne“ drevo, celkom dole zapaľovač, rukavice atď.
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CB BOX NA DREVO
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CB BOX NA DREVO – MOŽNOSTI

Konštrukcia boxov umožňuje zvislú aj vodorovnú montáž.

Box na drevo – je nielen praktický, 
ale aj zvyšuje estetiku vášho krbu!



CB BOX NA DREVO
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CB BOX NA DREVO – MOŽNOSTI

50



PALETTE CAD
Všetky produkty CB-tec sú uložené  
v kresliacom programe 
„Palette CAD“.

RIEŠENIA PRE KACHLIAROV
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KONTAKT

Všetky uvedené údaje sú „približné“. Uvedené voľné prierezy mriežok sú „približné“. Za správnu inštaláciu je plne zodpovedný remeselník vykonávajúci montáž. 
Všetky prvky kubusového systému musia byť dostatočne odizolované vhodným izolačným materiálom a musia byť chránené pred zvýšenou tepelnou záťažou. 
Rozmery boxov na drevo sú z technických dôvodov vyrábané v rastroch o niečo menších ako 40 cm.

Váš predajca:

Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Predajca si vyhradzuje právo na zmeny type, farbe a variante sortimentu ponúkaného  
v tomto katalógu. Použité fotografie sú ilustračné.

ZOP plus, s.r.o
Nám. Hrdinov 2/12,
Chynorany 956 33, Slovakia
Tel. +421/38/5424 502
Fax +421/38/5423 254
E-mail: zop@zopkrby.sk

www.zopkrby.sk

DOVOZCA PRE SR


