
 

 

Návod k montáži a obsluze zahradního krbu „NOVUS“ 
 
Nejprve postavte spodní část krbu určenou pro odkládání dřeva (1) na vodorovnou, stabilní plochu, na tuto spodní část 
nasaďte nejdříve zadní stěnu topeniště (3) a potom boční stěny topeniště (pravou a levou) (2). Pro zpevnění zadní stěny 
s bočnicemi použijte dodané dva kusy montážních svorek (4), jejich umístění vyplývá z obrázku. Grilovací rošt (10) musí být 
v každém případě možné zasunuot do drážek v bočních stěnách topeniště, není-li to možné, je zapotřebí jednotlivé díly před 
další montáží sestavit znovu. Poté můžete zasunout dvoudílnou římsu (5) do připravených výklenků v prostoru topeniště. 
Desku ohniště (6) (plocha pro naložení dřevěného uhlí) položte na římsu. Odkouření (7) se skládá ze ze čtyř dílů. Zadní stěnu 
odkouření (7.1) postavte na zadní stěnu topeniště (3) a v místě budoucího styku s bočními díly 7.2 a 7.3  naneste pásek 
žáruvzdorného silikonového tmelu. Boční díly (pravý a levý) (7.2) a (7.3) odkouření postavte na boční stěny topeniště a 
přitiskněte k zadní stěně (7.1). Dále na čelní strany těchto bočních dílů odkouření naneste pásek silikonového tmelu, 
přitiskněte k nim přední část odkouření (7.4) a přidržte asi 1-2 minuty.  
 
Upozornění! Silikon nesmí přijít na vnější pohledové plochy betonových dílů,  neboť na znečištěné místo by se problematicky 
nanášela barva nebo omítka. Na takto smontované odkouření pak lze umístit nástavec (8) a nakonec kryt (9). Štěrbinu mezi 
odkouřením a nástavcem doporučujeme utěsnit maltou v síle cca 1 cm. Ohništní rošty a grilovací rošt podléhají opotřebení, 
jehož intenzita je závislá na míře jejich namáhání a v případě potřeby je možné je dokoupit a vyměnit. Grilovací rošt chraňte 
před rzí tak, že jej po každém grilování vyčistíte a uschováte před možným působením vlhkosti.  
 
Všeobecné informace 
V zahradním krbu je třeba vždy zatápět pomalu (pouze dřevěným uhlím nebo drobnými kousky dřeva) tak, aby se  vlhkost, 
obsažená v jeho dílech rovnoměrně odpařila. Předcházejte poškození krbu ( praskliny) tím, že budete důsledně dodržovat 
zásadu, podle které se jak při používání grilovacího uhlí – briket, tak také dřeva, nesmí spalovat více materiálů než max. 2 kg 
za hodinu. Pro grilování používejte výhradně materiály běžně dostupné v obchodech. Potraviny určené ke grilování je 
dovoleno do krbu vkládat nejdříve po 30 minutách prohoření paliva, kdy je palivo již  pokryto jemnou vrstvou popela.  
 
Pozor! Důležité upozornění!  
Při zapalování nebo rozhoření nikdy nepoužívejte líh, benzín nebo podobné látky! Zahradní krb je určen výhradně pro 
venkovní použití a je zakázáno jej používat v uzavřených prostorách! 
POZOR! Tento výrobek se zahřívá na vysoké teploty a za provozu je zakázáno s ním manipulovat! 
POZOR! Postarejte se, aby ke krbu neměly přístup děti a domácí zvířata. Aby byla zajištěna bezpečnost a optimální tah, 
postavte zahradní krb do vzdálenosti nejméně 5 m od obytných domů, křovisek a hořlavých předmětů.  
 
Protože je zahradní krb trvale vystaven povětrnostním vlivům a v důsledku provozu extrémním výkyvům teplot, doporučujeme 
chránit krb fasádním nátěrem nebo omítkou. V zimních měsících doporučujeme krb zakrýt vhodným krytem (k dostání 
v obchodě). 
 
Při nedodržení návodu k obsluze a montáži záruka zaniká! 
Záruka se vztahuje jen na případnou výměnu poškozených dílů při dodání. 
Záruka nezahrnuje přepravu, montáž nebo jakékoli jiné činnosti.  
 
Vyhrazujeme si právo technických změn v rámci dalšího vývoje produktu. 
Pokud se na povrchu betonových dílů místy objeví bílý povlak, jedná se o prokvétání. Jde o přirozený jev, kterému nelze 
technicky zabránit. Dochází k němu především vlivem povětrnostních podmínek. Užitnou hodnotu našich výrobků to nikterak 
nesnižuje, protože běžnými účinky podnebí (slabý déšť rozpouští uličitan vápenatý) nebo opakovaným kartáčováním výkvěty 
zase zmizí.  
 
Při používání zahradního krbu Vám přejeme mnoho radosti! 
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1. díl pro ukládání dřeva 
 
2.  boční díly topeniště levý/pravý 
 
3. zadní stěna topeniště 
 
4. montážní svorky 
 
5. pracovní deska (dvoudílná) 
 
6. deska ohniště 
 
7. betonové odkouření (čtyřdílné) 
 
8. komínový nástavec 
 
9.1.  vrchlík    nebo  
 
9.2   vrchlík 
 
10.  grilovací rošt 

 


