KACHEL GANZ GROSS
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Ha rmo n i e t vo řen á ko n t r as t y

2077: Kachel typu Feuerrahmen 240 masivní hladký (glatt) a s drážkou,
Plattsims 387
Glazura: savana střední odstín
Technika: Spartherm
KE 358

Kachle nabízejí celou řadu možností sestavení.
Díky vhodné kombinaci vybavení pokoje a kachlových
krbů firmy Keramik Manufaktur Sommerhuber je
možné dosáhnout jak harmonie, tak zajímavých
kontrastů. Nehraje roli, jakou barvu nebo povrch
zvolíte, jedno zůstane vždy stejné – zážitek z živého
ohně za chladných zimních večerů.
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H r a s o h n ě m

Kachel typu Feuerrahmen masivní firmy Keramik Manufaktur Sommerhuber
vyzařuje zvláštní druh harmonie. Fascinující pohled do ohně s jeho stále se
měnícími tvary a barvami a příjemným praskáním tvoří protiklad k rovným
a ostrým tvarům moderního stylu bydlení. Protiklad, který poskytuje místnosti
příjemnou atmosféru a pohodlí.

2079: Kachel typu Feuerrahmen 240 masivní
Glazura: granit světlý v provedení Terra
Technika: Spartherm
KE 284
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Nádherné pohledy

2076: Kachel typu Feuerrahmen 240 masivní s drážkou,
Kachel typu Feuerkachel 241
Glazura: granit střední odstín
Technika: kal-fire plynový krb
KE 230

Kachlové krby vytvářejí jedinečnou
atmosféru, vyzařují klid a pohodu. Jsou to
zvláštní okamžiky, kdy se posadíme ke krbu,
necháme den doznít při plápolajícím ohni,
dovolíme si toulat se v myšlenkách a užívat
si nádherné pohledy do ohně.
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D ův ěr ný d ot e k

2080: Kachel typu Feuerkachel MAXIMUS 241,
Plattsims 179, výklenek 284
Glazura: solnhofen v provedení Terra
Technika: Spartherm
KE 298

Glazury v provedení Terra jsou v mnohém ohledu
výrobky s jedinečným charakterem. Keramika
je vyráběna z přírodních materiálů a stejně tak
provedení Terra se inspiruje strukturou země.
Díky svému zajímavému a příjemnému povrchu
představuje každý kachel unikát. Dotek povrchu
a jeho přirozená struktura nám dává pocit důvěry.
8

9

Jedinečné teplo vyzařující z kachlových kamen působí jako sluneční
paprsky za jarního dne. Kachlová kamna Sommerhuber poskytují

Teplo, které vním ám e

tento nádherný pocit každý chladný zimní den. Keramika ukládá
energii ohně a předává ji po dlouhou dobu jako příjemné a jemně
sálající teplo. Vzniká tak jedinečná a útulná atmosféra.
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2081_2: Kachel typu Feuerrahmen 240

2081_1: zadní stěna Rückenschild 378 -

masivní s drážkou,

90 cm s drážkou,

Dekorativní keramika na zdi 224

Plattsims 179

Glazura: torf tmavá v provedení Terra

Glazura: rost v provedení Terra

Technika: Brunner

Technika: Brunner

KE 125

KE 198
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Krása ve své nejjem nější podobě

Přirozený tvar jemné drážky, hladký a hedvábný povrch vytvořený
firmou Keramik Manufaktur Sommerhuber tvoří společně se znovu
se obnovujícími plameny fascinující kombinaci.
Pocit tepla sálajícího z keramiky a jemný povrch lákající
k pohlazení jsou základní myšlenkou vysoké stěny – jednoduše
nejjemnější podoba tepla.

2069_1: zadní stěna Rückenschild 378
s drážkou,
Kachel typu Feuerkachel MAXIMUS 241
hladký (glatt) a s drážkou
Glazura: basalt světlý
Technika: Brunner
KE 338
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Z d r o j po c i t u bezpeč í

2006: Feuertisch 179,
KACHEL GANZ GROSS 378
Glazura: dolomit
Technika: Spartherm
KE 513

Kachlový krb poskytuje pocit bezpečí a jistoty.
Díky teplu vyzařujícímu z keramiky
představuje krb přirozený střed každého
domu. Jaké místo je lákavější a pohodlnější
než posezení před ohněm?
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2044_3: Kachel typu Feuerrahmen 240 hladký a s drážkou
Glazura: hanf světlý
Technika: Spartherm
KE 137

2044_2: Kachel typu Feuerkachel MAXIMUS 241 s drážkou
Glazura: solnhofen
Technika: Spartherm
KE 240

Firma Keramik Manufaktur Sommerhuber
může být hrdá na svou schopnost
zachytit půvab přírodních tvarů
a použít jej v jedinečné keramické formě.

Pří r o dn í t var y
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Teplo keramiky vytváří nesrovnatelnou
atmosféru.
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Jednoduchost byla vždy pro tvůrce zvláštní
výzvou. Velké keramické plochy s přírodní
glazurou umožňují přímé předání tepla. Díky

2050: Kachel typu Feuerkachel MAXIMUS 241 hladký (glatt)
Glazura: rost
Technika: Spartherm
KE 200

KACHEL GANZ GROSS firmy Keramik Manufaktur
Sommerhuber tak vzniká jedinečný pocit.

2058: Kachel typu Feuerkachel MAXIMUS 241 hladký (glatt)
Glazura: rost
Technika: kal-fire
KE 516

J e dnoduchost designu
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2057: Feuertisch MAXIMUS 179,
Kachel typu Feuerkachel MAXIMUS 241 s drážkou
Glazura: rost, solnhofen
Technika: Spartherm
KE 350

Skutečná velikost závisí na velkorysosti.
Velké prosklení ohniště bylo impulsem, který
vedl firmu Keramik Manufaktur Sommerhuber

Sku t eč n á vel i k os t

k vývoji Feuertisch MAXIMUS v podobě
monolitu. Celistvý kus keramiky je vhodným
materiálem, který dodává každému ohni ten
správný rámec.
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Chvilka odpočinku. Udělat si čas na činnosti

2062: Feuertisch MAXIMUS 179,

běžného života a provádět je s pečlivostí,

Plattsims 387 hladká a s drážkou

která jim náleží – posadit se a pohovořit
s přáteli, přečíst si dobrou knihu nebo

E ne r g i e p ro všední den

Glazura: hanf světlý, düne
Technika: Brunner
KE 202

se zahledět do ohně. Činnosti, ze kterých
čerpáme sílu do všedního dne.
2063: Feuertisch MAXIMUS 179,
Plattsims 387 hladká a s drážkou
Glazura: muskat
Technika: Spartherm
KE 196
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Vnitř ní klid

2054_1: Feuertisch MAXIMUS 179,
Kachel typu Feuerkachel MAXIMUS 241 s drážkou
Glazura: granit tmavý, düne
Technika: Brunner
KE 316

V našem životě existují místa, která
pro nás mají zvláštní význam. Z nich
čerpáme energii a životní sílu pro
úkoly, které nám život přináší. Oheň
a teplo z velkoplošné keramiky firmy
Sommerhuber vytvářejí tato místa.
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S íla k o n c ept u

Oheň jako součást našeho života. Ohniště
zachycené a zkrocené uprostřed hřejivých
keramických ploch, z něhož sálá příjemné teplo.
Nechte se inspirovat možnostmi kachlového krbu
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2074: Feuertisch MAXIMUS 179,

firmy Keramik Manufaktur Sommerhuber. Každý

Plattsims 387, výklenek 284

výklenek či velká vodorovná plocha změní ohniště

Glazura: outback, prärie

v zajímavou součást Vašeho pokoje.

KE 199

Technika: Spartherm
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Kl as i c k á mod e r na

2075: Feuertisch MAXIMUS 179,

Firma Keramik Manufaktur Sommerhuber pečuje

Plattsims 387, výklenek 284

o své řemeslo již po staletí, a přesto nabízí klasická

Glazura: agave střední odstín
Technika: Brunner

ohniště v moderní podobě. Velkoplošná keramika

KE 273

s jemnými povrchy a nádhernými efekty v glazuře
nabízí nespočet možných kombinací.
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Ze všech stran dobře viditelný oheň spojuje důvěrné
s fascinujícím a splňuje tak Vaši touhu po teplu a pohodě.
Nové podání ohně využívající moderní tvary, zajímavý povrch
a různé barvy glazur se hodí k modernímu stylu zařízení bytu.

2061: Feuertisch 179,
Obdélníkový výklenek 284k
Glazura: granit světlý
Technika: Spartherm
KE 219

Př irozený vzhled
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V n í m án í po dst at né ho

Jednoduchost formy vyjasňuje pohled. Jasné linky a velké
plochy Vám dovolí vnímat podstatné – zážitek ohně –
a dovolují pocítit sílu přírody. Prožijte neomezenou energii
ohně.

2060: Feuertisch 179,
Plattsims 387 s drážkou
čtvercový výklenek
Glazura: černá matná,
jemně bílá matná
Technika: Brunner
KE 188
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Aku mu la č n í kac h l o vá kam n a – t e p l o v c e l é m d omě

2070: akumulační kachlová kamna kulatá
Keramika: hladká a s drážkou
Glazura: alabastr lesklý
Technika: Ortner

Topení s akumulačními kamny firmy Keramik Manufaktur Sommerhuber patří mezi nejefektivnější formy topení.
Jak již napovídá název, ukládají akumulační kachlová kamna teplo a předávají jej po celé hodiny pomalu ve formě tepla
sálajícího z keramiky do okolí. Nízkoenergetický dům tak přitom zahřívají po celou topnou sezónu.
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2071: akumulační kachlová kamna kulatá

2072: akumulační kachlová kamna hranatá

2073: akumulační kachlová kamna hranatá

Glazura: umbra

Glazura: sahara

Glazura: lesklá bílá
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S ál avé t epl o z ker am ik y

2047_1: zadní stěna Rückenschild 378,
Feuertisch 179
Glazura: cacao tmavý odstín, perla
Technika: Brunner
KE 351

Kachle mají zvláštní vlastnost - ukládají teplo a opět jej
vyzařují. Teplo, které je již po staletí známé svým léčivým a
relaxujícím účinkem na náš organizmus. Blahodárné a příjemné
jsou kachle firmy Sommerhuber.
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Teplo, voda a pohodlí

2064: zadní stěna Rückenschild 378
hladká (glatt) a s drážkou,
Plattsims 178 hladká a s drážkou
Glazura: basalt střední odstín, alabastr matný
Technika: Brunner teplovodní
vložka Kompakt-Kessel
KE 283

Kachlová kamna jako topný systém pro celý dům mají
dlouhou tradici. Kachlová kamna tohoto typu s ohřevem
vody zajistí nezávislost Vaší domácnosti. Mimo jiné
vytvoří i příjemnou atmosféru.
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Poděkování: Leiner Einrichtungshaus, Steyr - Krauss Kristallluster-Erzeuger,
Haidershofen - Molto Luce, Wels - Möbel See, Haid.

FEUERTISCH 179
Glazura: basalt světlý,
basalt střední odstín
Technika: Spartherm
KE 334

Sommerhuber GmbH, Resthofstr. 69, A-4400 Steyr
Tel.: +43/7252/893-0, Fax: +43/7252/893-210
keramik@sommerhuber.com, www.sommerhuber.com
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2068_1: zadní stěna
Rückenschild 378 s drážkou,

