
SPORÁKOVÉ KOVÁNÍ 
A STOLOVÉ SPORÁKY

VÝROBA SPORÁKOVÉHO KOVÁNÍ

Rodinná (nepřerušená) tradice od roku 1937 ve čtvrté generační 
řadě se specializuje na výrobu kovových a litinových dílů pro stavbu 
kachlových kuchyňských sporáků a kachlových kamen.

Kování se vyznačuje vysokou kvalitou ručního zpracování  
ve stylu 18. století až po moderní (4 typy).
Vysoká kvalita získala velký ohlas nejen na tuzemském trhu, ale  
i u odběratelů v Německu a Rakousku.

Kachlové sporáky a kamna dokáží svým příjemným zdrojem tepla 
vytvořit velmi útulné prostředí domova, kam se celá rodina ráda vrací  
k odpočinku a k načerpání nových fyzických i psychických sil.

Spolupracujeme s několika desítkami kamnářských firem po celé 
republice, u kterých garantujeme vysoké profesionální provedení - 
realizaci stavby. Po oznámení místa stavby Vás odkážeme na nejbližšího 
kamnářského mistra a současně doporučíme i vhodného dodavatele 
kachlů.

ŘEHULKA s.r.o.
798 03 Ohrozim 68
tel./fax: 00420 582 393 538
Mobil:   00420 728 359 122
e-mail: kachlaky@rehulka.cz
www.rehulka.cz

Kachlový sporák je určen pro spalování dřeva a dřevního odpadu. 
Pro nízké provozní náklady má cenu zlata! Celé těleso je zhotoveno 
z nerezi o síle 1,5mm, což je zárukou 30-50 leté životnosti. Veškeré 
dílce jsou robustní a kvalitně řemeslnně zpracovány. Dlouhou tepelnou 
setrvačnost zaručuje silná šamotová vyzdívka. Standardně jsou sporáky 
dodávány s kachlovými obklady v barvě: slonová kost, hnědá, lahvově 
zelená, kobaltová-modrá. Sporáky jsou dodávány s litinovým soklem. 
Po zabudování do kuchyňské linky lze dodat jen vlastní těleso sporáku, 
tzn. sokl vyzdít dle požadované pracovní výšky a vše obložit obkladem 
dle vlastní představy. Průběžný kouřový kanál na zadní straně umožňuje 
libovolné vyústění kouřovodu  ø120 mm.

Lze použít jen korpus-kostru, tj. vlastně kompletní a funkční sporák, a 
ten zabudovat do kuchyňské linky (viz. ukázky  „AKCE KUTIL“ na  
www.rehulka.cz), či si jej obložit nehořlavým materiálem dle vlastního 
vkusu např. žulou, mramorem, šamotem nebo vyzdít s omítnutím a pod.

Samonosná ocelová kostra z nerezi s=1,5 mm, provozuschopná, 
vyšamotovaná a se zabudovanými funkčními prvky. Ocelový plotnový 
rám široký 80 mm a 30 mm silný, včetně plotny z 8 mm ocelového 
plechu s roztažnými zářezy a 190 mm varným kruhem. Nerezová 
ochranná tyč na mosazných konzolách  ukončena mosaznými knoflíky. 
Připojení na komín je průměru 120 mm  po celé zadní straně a zadní 
části levé či pravé strany. Základ topných a popelníkových dvířek je 
z litiny s keramickým těsněním. Plynule nastavitelný přívod vzduchu 
v obou dvířkách pro primární a sekundární vzduch. Čistící lamela je 
na čelní straně pod pečící troubou, která má vyndavací dno a na zadní 
stěně trouby je též čistící kus. Příslušenstvím je pečící plech, popelník, 
pohrabáč a přípojný vývod do komína.

Na přání lze dodat i uhlák - dřevník na kolečkách či teleskopech. 
Lze volit  z šířky 40, 50 nebo i 66 cm, výšky 34 cm a hloubky  
40 cm.

Stolový kachlový sporák
je klenotem 
               Vaší kuchyně!

TECHNICKÉ ÚDAJE
Výkon 7,5 kW Optimální tah komínu 15 Pa
Šířka 800 nebo 870 mm Palivo dřevo
Výška sporáku 850 mm Průměr hrdla - vývodu 120 mm
Hloubka 600 mm Hmotnost 179 kg

Sokl litinový rustikální nebo ocelový s bílou omítkou. (sokl 380 mm + sporák 470 mm = výška 850 mm)

GPS 49°29'12.700"
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Dech dobrých časů.
Vzpomínka na babiččinu kuchyň.

Dekorativní kování dvířek s mosaznými
knoflíky se odráží působivě v dekorativní

černi štítu.

Vzpomínka na příjemnou pohodu u hřejivého 
srdce kuchyně. Štít u tohoto modelu 

je v antické černi. Dvířka a kování jsou 
ruční práce. Dřevěné ručky a mosazné 

knoflíky zdůrazňují chalupářský charakter. 
Rám včetně tyče jsou z nerezi.

Klenot Vaší kuchyně. Sporákový rám a tyč, 
tak jako i dvířka, jsou z jemně broušené 

ušlechtilé oceli.
Matově černý podklad dává zvlášť vyniknout 

ocelovým dvířkám. Celkový dojem je 
umocněn mosaznými a dřevěnými doplňky.

délka: 80-87 cm  šířka: 60 cm  výška: 85 cm  výkon: 7,5 kW
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PEČÍCÍ TROUBA VYNDÁVACÍ 4210

TOPNÝ ŠTÍT 4001


