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příslušenství  |  lienbacher ventilátory / Koše na dřevo

Cena:
1 301 Kč

Cena:
2 055 Kč

kód:  21.00.381.2

kód:  21.00.382.2

krbový ventilátor volně stojící

krbový ventilátor na kouřovody

ventilátory 

Cena:
1 083 Kč kód:  21.02.603.2

proutěný koš s pytlovinou, 70/50/42 cm

Cena:
1 123 Kč

kód:  21.02.603.DK
proutěný koš s tkaninou,70/50/42, tmavý, dno vyztužené plastem

Cena:
241 Kč

kód:  21.02.658.2
Filcová taška červená, š/H/V – 50/34/27 cm

Cena:
226 Kč

kód:  21.02.639.2
Filcová taška šedá, š/h/v – 50/34/27 cm

Cena:
226 Kč

kód:  21.02.659.2
Filcová taška černá, š/h/v - 50/34/27 cm

Koše na dřevo a tašky

Cena:
261 Kč

kód:  30.60.025.0
Univerzální koš Flexi, dekor dřevo, materiál: plast,  

kapacita ca. 36 l, š/v/h - 52/38/40 cm
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příslušenství  |  lienbacher Doplňky

Cena:
130 Kč

kód:  21.06.062.0
ochranné rukavice textilní

Cena:
201 Kč

kód:  21.06.080.0
pěnový čistič krbových skel, 300 ml

Cena:
334 Kč

kód:  21.06.063.0
Čistící poleno - odstraňuje usazené saze a dehet, velmi účinné

Cena:
155 Kč

kód:  21.06.081.0
tekutý čistič krbových skel, 500 ml

Cena:
602 Kč

kód:  21.02.462.2
Nádoba na popel s víkem, antracit, 34 × 24 × 30 cm

Cena:
652 Kč

kód:  21.02.463.2
Nádoba na popel s víkem, antracit, 40 × 28 × 35 cm

Cena:
246 Kč

kód:  30.60.020.0
Univerzální koš Flexi, dekor podzim, materiál: plast,  

kapacita ca. 30 l, š/v/h - 54/36/42 cm
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Cena:
28 Kč

kód:  21.06.036.0
Eko podpalovač ze dřeva a řepky, 32 ks v bal.

příslušenství  |  lienbacher Doplňky

Cena:
61 Kč

kód:  21.06.072.0
Zápalky délka 200 mm, 55 ks v krabičce

Cena:
32 Kč

kód:  21.06.073.0
Zápalky délka 100 mm, 55 ks v krabičce

Cena:
201 Kč

kód:  21.06.045.0
podpalovací smotky - vosk a dřevo, 80 ks v krabici

Cena:
181 Kč

kód:  21.06.043.0
podpalovací smotky-vosk a dřevo, 1 sáček = 1 kg, ca 80 ks

Cena:
421 Kč

kód:  21.06.054.0
podpalovací smotky-vosk a dřevo, 2,5 kg, ca 200 ks v papír. pytli

Cena:
60 Kč

kód:  21.06.048.0
podpalovací smotky-vosk a dřevo, 20 ks v pEt sáčku
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příslušenství  |  lienbacher pODKlADOvÁ tvRZenÁ sKlA pOD KAMnA

Cena:
2 000 Kč

kód:  21.02.880.2
8 mm sklo podkladové pod kamna půloblouk 100/120 cm

Cena:
379 Kč

kód:  21.02.960.2
Silikonové těsnění pro podkladová skla, délka 5 m

Cena:
2 000 Kč

kód:  21.02.881.2
8 mm sklo podkladové pod kamna půloblouk 100/100 cm

Cena:
2 000 Kč

kód:  21.02.894.2
8 mm sklo podkladové pod kamna čtverec 100/100 cm

Cena:
2 000 Kč

kód:  21.02.895.2
8 mm sklo podkladové pod kamna obdélník 100/120 cm

Cena:
2 000 Kč

kód:  21.02.897.2
8 mm sklo podkladové pod kamna 80/80 cm

Cena:
2 000 Kč

kód:  21.02.882.2
8 mm sklo podkladové pod kamna půloblouk 100/120 cm

Cena:
2 000 Kč

kód:  21.02.981.2
8 mm sklo podkladové pod kamna půloblouk 85/110 cm

Cena:
2 071 Kč

kód:  21.02.884.2
8 mm sklo podkladové pod kamna slza 110/110 cm
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příslušenství  |  lienbacher pODKlADOvÁ tvRZenÁ sKlA pOD KAMnA

Cena:
1 286 Kč

kód:  21.02.870.2
Sklo před kamna 6 mm,3 hrany s fasetou,100 × 55 cm

Cena:
2 000 Kč

kód:  21.02.898.2
8 mm sklo podkladové pod kamna obdélník 90/75 cm

Cena:
1 286 Kč

kód:  21.02.872.2
Sklo před kamna 6 mm, 3 hrany s fasetou,oblouk 100 × 55 cm

Cena:
1 786 Kč

kód:  21.02.864.2
6 mm sklo podkladové pod kamna slza 110/110 cm

Cena:
2 000 Kč

kód:  21.02.893.2
8 mm sklo podkladové pod kamna čtverec 80/80 cm

Cena:
1 929 Kč

kód:  21.02.887.2
8 mm sklo podkladové pod kamna půloblouk 100/110 cm

Cena:
1 929 Kč

kód:  21.02.982.2
8 mm sklo podkladové pod kamna čtverec seříznutý 110/57 cm

Cena:
 Kč

kód:  21.02.871.2
Sklo před kamna 6 mm,3 hrany s fasetou,obdéln.hr.100 × 55 cm

Cena:
2 143 Kč

kód:  21.02.883.2
8 mm sklo podkladové pod kamna část.kruh 105/120 cm
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příslušenství  |  lienbacher pODKlADOvÁ tvRZenÁ sKlA pOD KAMnA

Dále nabízíme atypická, podkladová skla pod krbová kamna/krbové  
vložky dle vašich požadavků.

Cena:
individuálně...

...dle okótovaného nákresu v jakékoli formě, např.:
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příslušenství  |  lienbacher vysAvAče / KRbOvé nÁřADí

Cena:
1 474 Kč

kód:  21.06.096.0
Vysavač popela 1200 W s kolečky, filtr ve tv. košíku + kov. filtr, 

s oklepem, CERtiFikoVaNÝ

Cena:
1 291 Kč

kód:  21.06.094.0
Vysavač popela 1200 W, filtr ve tv. košíku + kov. filtr, s oklepem

CERtiFikoVaNÝ

Cena:
147 Kč

kód:  21.06.007.0
Filtr ve tvaru košíku k 006, 090, 094, 096, 097

Cena:
722 Kč

kód:  21.02.706.2
krbová souprava černá, síťka antracit, držadla nerez

Cena:
998 Kč

kód:  21.02.739.2
krbová souprava barva nerez, nerez. držadla

Cena:
1 976 Kč

kód:  21.00.208.2
Stojan na dřevo černý s nářadím, barva černá

Cena:
145 Kč

kód:  21.02.998.0
Náhradní smetáček

Cena:
1 429 Kč

kód:  21.02.830.2
krbová souprava rytíř, černě lakovaná
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příslušenství  |  lienbacher KRbOvé nÁřADí

Cena:
1 068 Kč

kód:  21.05.007.2
krbová souprava „kovaná“ s mosaznými koulemi

Cena:
1 299 Kč

kód:  21.02.819.2
krbový set – obsahuje nářadí, podpalovače, filcovou tašku,  

rukavici a zápalky

Cena:
872 Kč

kód:  21.05.003.2
krbová souprava „kovaná“ s mosaznou koulí

Cena:
516 Kč

kód:  21.02.728.2
krbová souprava antracit, s dřev. držadly
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příslušenství  |  keralite ŽÁRuvZDORné sKlO

kERaGlaSS je tavící a zušlechťovací závod pro čirá žáruvzdorná 
skla firmy EURokERa, celosvětově známým a jedním z největších 
leaderem ve výrobě žáruvzdorných skel.
kERaGlaSS se specializuje na výrobu sklo-keramických produktů, 
především však na výrobu žáruvzdorných skel do krbových vložek 
a kamen.
od roku 1992 firma EURokERa dodává původní zařízení výrob-
cům, kteří vyrábí žáruvzdorná skla nejvyšší kvality. S jejich čtyřmi 
certifikovanými zařízeními (norma iSo 9001) EURokERa podpo-
ruje nejvyšší normy kvality, aby se stala vždy první volbou všech 
zákazníků.
Dobrá pozice na trhu je výsledkem více než 17 let silné angažova-
nosti a silnému odhodlání k inovaci, kvalitě a spokojenosti všech 
zákazníků.

Žáruvzdorné sklo keralite
Čiré žáruvzdorné sklo kERalitE je vyráběno z nejlepších materiá-
lů. proto je vhodné pro krbové vložky a krbová kamna.  Sklo odo-
lává vysokým teplotám.

Specifické složení čirého žáruvzdorného skla a především tepelná 
odolnost dává kERalitU unikátní fyzikální vlastnosti:

•  Extrémně nízký koeficient tepelné roztažnosti při použití ve 
vysokých teplotách

• Teplotní odolnost 800 °C
•  Extrémní pevnost i po zahřátí žáruvzdorného skla
• Odolnost proti tepelným šokům

Hlavní výhody skla keralite
•  Extrémně nízký koeficient tepelné roztažnosti při použití ve 

vysokých teplotách 
•  Teplotní odolnost 800 ° C 
•  Extrémní pevnost i po zahřátí žáruvzdorného skla 
• Odolnost proti tepelným šokům

Charekteristika
kERalitE je designován pro domácí použití i pro průmyslová te-
pelná zařízení:
• Krbové vložky a krbová kamna
• Vnitřní sklo pro elektrická a plynová kamna
• Tepelně odolná skla v průmyslových zařízeních
• Ochrana topných těles
• UV filtr, nebo jiné speciální použití v osvětlení

kERalitE je vhodný pro kamna na dřevo, uhlí, pelety a plyn, stejně 
tak jako do krbových vložek bez jakéhokoli dalšího ošetření.
kERalitE může být stříhán, broušen a vrtán klasickými stroji na 
sklo.

KeRAGlAss
kERaGlaSS také dodává produkty, jako jsou:

• Architektonická ohnivzdorná skla
•  Vlastní produkty, u nichž je zapotřebí vysoká žáruvzdorná odolnost

keralite
 Kód název x rozměr Cena

kera Žáruvzdorné sklo kERalitE (cena za 1 cm2 včetně řezu) 0,63 kč
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příslušenství  |  keramické žáruvzdorné šňůry ŽÁRuvZDORné šňůRy
ŽÁRuvZDORné těsníCí šňůRy

tato žáruvzdorná těsnící šňůra je podlepená oboustrannou lepící 
páskou pro usnadnění montáže. Je pletená do speciální hadičky 
z vysoce kvalitního objemového skleněného vlákna fixována do 
pásky, která nemění tvar. páska je barevně upravená do černé 
barvy. používá se nejčastěji při těsnění skel v krbových vložkách 
a kamnech. Dále při výrobě a rekonstrukci topidel všeho druhu.

• maximální doporučená teplota použití 600 °C 
• rozsah pH 3 – 12
• šňůra je elektricky nevodivá

Jedná se o vysoce kvalitní žáruvzdornou šňůru. Je upletená do 
pevného hranatého tvaru ze skleněné bílé příze ECo. těsnění je 
elektricky nevodivé.
používá se jako statické těsnění pro kotle, krbové vložky, pece  
a poklopy, revizní otvory a tahové systémy.

• maximální doporučená teplota použití 600 °C 
• rozsah pH 3–12
• šňůra je elektricky nevodivá

Žáruvzdorné těsnící šňůry kulaté
 Kód název x rozměr Cena / 1 m

os6 keramická šňůra kulatá tl. 6 mm 11 kč

os8 keramická šňůra kulatá tl. 8 mm 14 kč

os10 keramická šňůra kulatá tl. 10 mm 22 kč

os12 keramická šňůra kulatá tl. 12 mm 31 kč

os14 keramická šňůra kulatá tl. 14 mm 41 kč

os16 keramická šňůra kulatá tl. 16 mm 55 kč

Žáruvzdorné těsnící šňůry hranaté
 Kód název x rozměr Cena / 1 kg cca Cena / 1 m

osh4 Šňůra hranatá 4 × 4 mm 284 kč 7 kč

osh6 Šňůra hranatá 6 × 6 mm 284 kč 12 kč

osh8 Šňůra hranatá 8 × 8 mm 284 kč 18 kč

osh10 Šňůra hranatá 10 × 10 mm 284 kč 24 kč

osh12 Šňůra hranatá 12 × 12 mm 284 kč 40 kč

osh18 Šňůra hranatá 18 × 18 mm 284kč 80 kč

Žáruvzdorné těsnící šňůry hranaté – cívka
 Kód název x rozměr návin na cívce Cena / cívka

os iSotEM 50 Šňůra hranatá na cívce 4 × 4 mm 50 m 743 kč

os iSotEM 30 Šňůra hranatá na cívce 6 × 6 mm 30 m 523 kč

os iSotEM 15 Šňůra hranatá na cívce 8 × 8 mm 15 m 463 kč

os iSotEM 12 Šňůra hranatá na cívce 10 × 10 mm 12 m 423 kč

os iSotEM 7 Šňůra hranatá na cívce 12 × 12 mm 7 m 437 kč

sAMOlepíCí ŽÁRuvZDORnÁ šňůRA

HRAnAté ŽÁRuvZDORné těsníCí šňůRy
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příslušenství  |  keramické žáruvzdorné šňůry ŽÁRuvZDORné šňůRy
ŽÁRuvZDORné těsníCí šňůRy

Samolepící těsnící pásky
Kód název x rozměr Cena / 1 m

op8 Samolepící páska 8 × 2 mm – pod sklo 16 kč

op10 Samolepící páska 10 × 2 mm 14 kč

opg8/4 Samolepící páska 8 × 4 mm – pod sklo 25 kč

opg10/4 Samolepící páska 10 × 4 mm 28 kč

opg12/2 Samolepící páska 12 × 2 mm 18 kč

opg12/4 Samolepící páska 12 × 4 mm 29 kč

ostatní šňůry
Kód název x rozměr Cena / 1 m

tX010 komínová těsnící šňůra pr. 7 mm 34 kč

op10/3 plochá žáruvzdorná šňůra 10 × 3 mm 27 kč

op 25 Ukončovací páska š. 25 mm 38 kč

EBF0010 C/B kalibrovaná vysoce kvalitní samolepící šňůra 8 × 2 33 kč

EBF6001 Spletená trubička vyplněná měkkou šňůrou pr. 13 mm 119 kč

EBF3240 Dutá šňůra prošívaná inkonelovým drátkem pr. 6 mm 40 kč

příslušenství
Kód název x rozměr Cena

Hermetic lepidlo HERMEtiC 20 ml na žáruvzdorné šňůry 53 kč
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příslušenství  |  Zástěny ZÁstěny

Samolepící těsnící pásky
 Kód název x rozměr Cena

10000 Zástěna REFlEX malá se stojánkem (740 + 180 × 610 mm) 624 kč

10001 Zástěna REFlEX velká se stojánkem (920 + 180 × 610 mm) 676 kč

10002 Zástěna REFlEX malá bez stojánku (740 × 610 mm) 582 kč

10003 Zástěna REFlEX velká bez stojánku (920 × 610 mm) 629 kč

10004 Zástěna NEFalit se stojánkem 740 × 610 mm 920 kč

10006 Zástěna NEFalit bez stojánku 740 × 610 mm 862 kč

10005 Zástěna NEFalit se stojánkem 920 × 610 mm 1 002 kč

10007 Zástěna NEFalit bez stojánku 920 × 610 mm 956 kč

10008 Zástěna 1000 × 500 mm bez stojánku 868 kč

10009 Zástěna 1000 × 400 mm bez stojánku 834 kč

NEFalit bez stojánku NEFalit míchaná NEFalit se stojánkem




