
PLYNOVÉ KRBY



Firma KARMA vznikla v roce 1910, založil ji významný český podnikatel Karel Macháček. V době inten‑
zivního rozvoje plynárenství vybudoval v Praze továrnu na výrobu plynových spotřebičů, kterou později 
převedl do Českého Brodu. Byla to první továrna svého druhu v Čechách a z toho plyne i mnoho dalších 
prvenství ve výrobě: první plynový kuchyňský sporák v Čechách, první průtokový ohřívač vody české 
výroby a mnoho dalších.

V Českém Brodě společnost KARMA funguje dodnes. Hlavní činností zůstává výroba plynových spotřebičů. 
V roce 1992 se KARMA transformovala na akciovou společnost. Společnost prošla rozsáhlou rekonstrukcí 
a technologickou inovací. V roce 1998 získala svůj první certifikát jakosti dle norem ISO 9001.

Od roku 2007 je společnost KARMA Český Brod a.s. výhradním výrobcem a distributorem plynových 
topidel značky GAMAT. U zákazníků všech generací se stává značka KARMA velmi oblíbenou nejen díky 
sortimentu, ale hlavně vysoké spolehlivosti, která symbolizuje dobré jméno společnosti KARMA Český 
Brod a.s.

KARMA Český Brod a.s. neustále pracuje na vývoji všech svých výrobků a z tohoto důvodu není možné 
zachytit veškeré informace v jednom katalogu. Na našich internetových stránkách www.karma‑as.cz 
naleznete nejnovější informace o našem kompletním sortimentu a novinkách dříve, než se dostanou 
do tisku v novém katalogu.

KARMA Český Brod a.s.

HLAVNÍ VÝHODY PLYNOVÝCH KRBŮ

Oproti klasickým krbům umožňuje nastavení požadované teploty v místnosti, kterou plynový krb 
automaticky udržuje bez nutnosti další obsluhy

Při topení plynovými krby nemusíte přikládat a odpadá tak starost s přípravou a skladováním paliva 
a s popelem

Instalace krbů je vhodná pro všechny interiéry. Takovými místy mohou být například vstupní haly 
hotelů, firem, městské byty, rodinné domy a rekreační objekty

Přestože je palivem plyn, tak planoucí oheň je srovnatelný s krby na dřevo. Plynový plamen 
prohořívá mezi speciálními keramickými prvky a iluze dřevěného ohniště je tak dokonalá

Krby jsou vybaveny pojistkou, která při nepřirozeném tahu spalin automaticky uzavře přívod plynu

Odolávají teplotám pod bodem mrazu bez vlivu na jejich funkčnost
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VOLNĚ STOJÍCÍ PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNU

Volně stojící plynová krbová kamna mají nasávání vzduchu z místnosti a odtah spalin vyveden 
do vyvložkovaného komínu. Těmito luxusními krbovými kamny je možné vytápět prostory, 
ve kterých je připojení na komín. Jsou ideální pro vytápění rodinných domů, bytů, rekreačních 
objektů a kanceláří. Především v rekreačních objektech oceníte, že plynová krbová kamna odolávají 
teplotám pod bodem mrazu bez vlivu na jejich funkčnost. Konstrukce spalovací komory doplněná 
keramickými prvky nad hořákem umožňuje pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby 
na dřevo. Na rozdíl od klasických krbových kamen na pevné palivo tak lze u plynových krbových 
kamen nastavit požadovanou teplotu v místnosti, kterou plynová kamna automaticky udržují. 
Bi‑passem lze nastavit trvalý provoz hořáku bez ohledu na nastavení termostatu. Krbová kamna 
jsou vybavena mechanickou regulací teploty, piezoelektrickým zapalováním a pojistkou odtahu 
spalin.
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Naprostá bezpečnost provozu

Automatické udržování nastavené teploty

Nevyžadují připojení ke zdroji elektrické energie

Konstrukce krbových kamen umožňuje sledovat planoucí oheň

Dekorativní obložení

Možnost výběru podložky

Bi‑passem lze regulovat velikost plamene

Krbová kamna jsou vyráběna na zemní plyn nebo propan‑butan

5



DECORE – DO KOMÍNU

věčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

bez
připojení

prosklený
kryt

piezo 
zapalování

ruční
regulace

bi‑passpojistka
odtahu
spalin

odtah
do komínu

OBLOŽENÍ KRBU

granit

Výkon ZP [kW] 5,0

Výkon PB [kW] 4,2

Spotřeba ZP [m³/h] 0,64

Spotřeba PB [kg/h] 0,48

Vytápěný prostor ZP [m³] až 100

Vytápěný prostor PB [m³] až 80

Hmotnost [kg] 155

ROZMĚROVÝ NÁKRES
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ABSOLUTE – DO KOMÍNU

STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU * VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU

antracit mastek colonial‑creamolive‑green paradiso

* na objednávku, za příplatek

věčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

bez
připojení

prosklený
kryt

piezo 
zapalování

ruční
regulace

bi‑passpojistka
odtahu
spalin

odtah
do komínu

60
5

65
2

710

150,5

Výkon ZP [kW] 5,0

Výkon PB [kW] 4,2

Spotřeba ZP [m³/h] 0,64

Spotřeba PB [kg/h] 0,48

Vytápěný prostor ZP [m³] až 100

Vytápěný prostor PB [m³] až 80

Hmotnost [kg] 44

ROZMĚROVÝ NÁKRES

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA
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INTELLIGENCE – DO KOMÍNU

antracit

STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU

mastek

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU

colonial‑creamolive‑green paradiso

* na objednávku, za příplatek

Výkon ZP [kW] 5,0

Výkon PB [kW] 4,2

Spotřeba ZP [m³/h] 0,64

Spotřeba PB [kg/h] 0,48

Vytápěný prostor ZP [m³] až 100

Vytápěný prostor PB [m³] až 80

Hmotnost [kg] 33

věčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

bez
připojení

prosklený
kryt

piezo 
zapalování

ruční
regulace

bi‑passpojistka
odtahu
spalin

odtah
do komínu

60
5

710

64
7

367 42,5 129

ROZMĚROVÝ NÁKRES

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA

Pohled shora bez krycího kamene.
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SENSE – DO KOMÍNU

Výkon ZP [kW] 5,0

Výkon PB [kW] 4,2

Spotřeba ZP [m³/h] 0,64

Spotřeba PB [kg/h] 0,48

Vytápěný prostor ZP [m³] až 100

Vytápěný prostor PB [m³] až 80

Hmotnost [kg] 33

věčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

bez
připojení

prosklený
kryt

piezo 
zapalování

ruční
regulace

pojistka
odtahu
spalin

odtah
do komínu

ROZMĚROVÝ NÁKRES

antracit

STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU

mastek

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU

colonial‑creamolive‑green paradiso

* na objednávku, za příplatek

Pohled shora bez krycího kamene.

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA

60
5

710
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ART – DO KOMÍNU

bílá

STANDARDNÍ BARVA KRBOVÝCH KAMEN

Výkon ZP [kW] 5,0

Výkon PB [kW] 4,2

Spotřeba ZP [m³/h] 0,64

Spotřeba PB [kg/h] 0,48

Vytápěný prostor ZP [m³] až 100

Vytápěný prostor PB [m³] až 80

Hmotnost [kg] 100

věčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

bez
připojení

prosklený
kryt

piezo 
zapalování

ruční
regulace

bi‑passpojistka
odtahu
spalin

odtah
do komínu

VOLITELNÝ OBKLAD Z KACHLÍ

béžovábílá

ROZMĚROVÝ NÁKRES
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VOLNĚ STOJÍCÍ PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA S ODTAHEM SPALIN PŘES ZEĎ

Volně stojící plynová krbová kamna mají uzavřenou spalovací komoru. Spaliny jsou odváděny 
odtahovým systémem ve zdi a rovněž vzduch pro hoření je nasáván z venkovního prostředí. 
Jsou ideální pro vytápění rodinných domů, bytů, rekreačních objektů a kanceláří. Především 
v rekreačních objektech oceníte, že plynová krbová kamna odolávají teplotám pod bodem mrazu 
bez vlivu na jejich funkčnost. Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými prvky nad 
hořákem umožňuje pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl 
od klasických krbových kamen na pevné palivo tak lze u plynových krbových kamen nastavit 
požadovanou teplotu v místnosti, kterou plynová kamna automaticky udržují. Bi‑passem lze 
nastavit trvalý provoz hořáku bez ohledu na nastavení termostatu. Krbová kamna jsou vybavena 
mechanickou regulací teploty, piezoelektrickým zapalováním a pojistkou odtahu spalin.
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Naprostá bezpečnost provozu

Automatické udržování nastavené teploty

Nevyžadují připojení ke zdroji elektrické energie

Konstrukce krbových kamen umožňuje sledovat planoucí oheň

Dekorativní obložení

Možnost výběru podložky

Bi‑passem lze regulovat velikost plamene

Krbová kamna jsou vyráběna na zemní plyn nebo propan‑butan

Více informací o odkouření na www.karma‑as.cz
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DECORE – PŘES ZEĎ

Výkon ZP [kW] 5,0

Výkon PB [kW] 4,2

Spotřeba ZP [m³/h] 0,64

Spotřeba PB [kg/h] 0,48

Vytápěný prostor ZP [m³] až 100

Vytápěný prostor PB [m³] až 80

Hmotnost [kg] 155

věčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

bez
připojení

prosklený
kryt

piezo 
zapalování

ruční
regulace

bi‑passpojistka
odtahu
spalin

odtah
přes zeď

OBLOŽENÍ KRBU

granit

ROZMĚROVÝ NÁKRES
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ABSOLUTE – PŘES ZEĎ

Výkon ZP [kW] 5,0

Výkon PB [kW] 4,2

Spotřeba ZP [m³/h] 0,64

Spotřeba PB [kg/h] 0,48

Vytápěný prostor ZP [m³] až 100

Vytápěný prostor PB [m³] až 80

Hmotnost [kg] 44

věčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

bez
připojení

prosklený
kryt

piezo 
zapalování

ruční
regulace

bi‑passpojistka
odtahu
spalin

odtah
přes zeď

ROZMĚROVÝ NÁKRES

antracit

STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU

mastek

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU

colonial‑creamolive‑green paradiso

* na objednávku, za příplatek
60

5

65
2

710

150,5

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA
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INTELLIGENCE – PŘES ZEĎ

Výkon ZP [kW] 5,0

Výkon PB [kW] 4,2

Spotřeba ZP [m³/h] 0,64

Spotřeba PB [kg/h] 0,48

Vytápěný prostor ZP [m³] až 100

Vytápěný prostor PB [m³] až 80

Hmotnost [kg] 33

věčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

bez
připojení

prosklený
kryt

piezo 
zapalování

ruční
regulace

bi‑passpojistka
odtahu
spalin

odtah
přes zeď

ROZMĚROVÝ NÁKRES

antracit

STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU

mastek

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU

colonial‑creamolive‑green paradiso

* na objednávku, za příplatek
60

5

710

64
7

367 42,5 129

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA
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SENSE – PŘES ZEĎ

Výkon ZP [kW] 5,0

Výkon PB [kW] 4,2

Spotřeba ZP [m³/h] 0,64

Spotřeba PB [kg/h] 0,48

Vytápěný prostor ZP [m³] až 100

Vytápěný prostor PB [m³] až 80

Hmotnost [kg] 33

věčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

bez
připojení

prosklený
kryt

piezo 
zapalování

ruční
regulace

pojistka
odtahu
spalin

odtah
přes zeď

ROZMĚROVÝ NÁKRES

SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA

60
5

710

antracit

STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU

mastek

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU

colonial‑creamolive‑green paradiso

* na objednávku, za příplatek
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ART – PŘES ZEĎ

Výkon ZP [kW] 5,0

Výkon PB [kW] 4,2

Spotřeba ZP [m³/h] 0,64

Spotřeba PB [kg/h] 0,48

Vytápěný prostor ZP [m³] až 100

Vytápěný prostor PB [m³] až 80

Hmotnost [kg] 100

věčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

bez
připojení

prosklený
kryt

piezo 
zapalování

ruční
regulace

bi‑passpojistka
odtahu
spalin

odtah
přes zeď

ROZMĚROVÝ NÁKRES

bílá

STANDARDNÍ BARVA KRBOVÝCH KAMEN VOLITELNÝ OBKLAD Z KACHLÍ

béžovábílá
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VESTAVNÉ PLYNOVÉ KRBY S ODTAHEM SPALIN PŘES ZEĎ

Vestavné plynové krby řady STYLE mají uzavřenou spalovací komoru. Spaliny jsou odváděny 
odtahovým systémem ve zdi (koaxiálním odkouřením) a rovněž vzduch pro hoření je nasáván 
z venkovního prostředí. Při výkonu téměř 9 kW jsou vhodné i do větších místností o velikosti 
až 180 m³. Krby STYLE jsou vybaveny ventilátorem, který se automaticky uvádí do činnosti 
v závislosti na teplotě pláště krbu. Tím je dosaženo maximální tepelné pohody ve vytápěném 
prostoru. Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými prvky nad hořákem umožňuje 
pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl od klasických krbů 
na pevné palivo tak lze u plynových krbů řady STYLE nastavit požadovanou teplotu v místnosti, 
kterou plynový krb automaticky udržuje. K maximálnímu pohodlí pro obsluhu je použito dálkové 
ovládání. Krby jsou vybaveny termostatem, elektronickým zapalováním a pojistkou odtahu spalin.
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Možnost vytápění větších místností o velikosti až 180 m³

Naprostá bezpečnost provozu

Automatické udržování nastavené teploty

Ovládání funkcí dálkovým ovladačem

Konstrukce krbu umožňuje sledovat planoucí oheň

Krby jsou vyráběny na zemní plyn

Více informací o koaxiálním odkouření na www.karma‑as.cz

Nastavení požadované teploty

Časování

Ruční nastavení výšky plamene

Slouží jako snímač teploty v dané místnosti

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
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STYLE

Výkon ZP [kW] 9,0

Spotřeba ZP [m³/h] 1,1

Vytápěný prostor ZP [m³] až 180

Hmotnost [kg] 70

Výška x šířka [mm] 630 x 950

Šířka rámu [mm] 60

elektronický 
systém

dálkové
ovládání

odtah
přes zeď

ventilátorvěčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

připojení celosk‑
leněný

rám

pojistka
odtahu
spalin

Huge line

VOLITELNÁ BARVA

antracit metallic grey metallic

ROZMĚROVÝ NÁKRES
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STYLE

Výkon ZP [kW] 9,0

Spotřeba ZP [m³/h] 1,1

Vytápěný prostor ZP [m³] až 180

Hmotnost [kg] 70

Výška x šířka [mm] 570 x 890

Šířka rámu [mm] 30

elektronický 
systém

dálkové
ovládání

odtah
přes zeď

ventilátorvěčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

připojení celosk‑
leněný

rám

pojistka
odtahu
spalin

Medium line

VOLITELNÁ BARVA

antracit metallic grey metallic

ROZMĚROVÝ NÁKRES
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STYLE

Výkon ZP [kW] 9,0

Spotřeba ZP [m³/h] 1,1

Vytápěný prostor ZP [m³] až 180

Hmotnost [kg] 70

Výška x šířka [mm] 540 x 860

Šířka rámu [mm] 15

elektronický 
systém

dálkové
ovládání

odtah
přes zeď

ventilátorvěčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

připojení celoskleněný
rám

pojistka
odtahu
spalin

Slim line

ROZMĚROVÝ NÁKRES

VOLITELNÁ BARVA

antracit metallic grey metallic
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VESTAVNÉ PLYNOVÉ KRBY S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNU

Vestavné plynové krby řady EXCLUSIVE mají nasávání vzduchu z místnosti a odtah spalin vyveden 
do vyvložkovaného komínu. Při výkonu téměř 9 kW jsou vhodné i do větších místností o velikosti 
až 180 m³. Těmito luxusními krby lze vytápět prostory, ve kterých je možnost připojení na komín. 
Krby EXCLUSIVE jsou vybaveny ventilátorem, který se automaticky uvádí do činnosti v závislosti 
na teplotě pláště krbu. Tím je dosaženo maximální tepelné pohody ve vytápěném prostoru. 
Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými prvky nad hořákem umožňuje pohled 
na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl od klasických krbů na pevné 
palivo tak lze u plynových krbů řady EXCLUSIVE nastavit požadovanou teplotu v místnosti, kterou 
plynový krb automaticky udržuje. K maximálnímu pohodlí pro obsluhu je použito dálkové ovládání. 
Krby jsou vybaveny termostatem, piezoelektrickým zapalováním a pojistkou odtahu spalin.
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Možnost vytápění větších místností o velikosti až 180 m³

Naprostá bezpečnost provozu

Automatické udržování nastavené teploty

Ovládání funkcí dálkovým ovladačem

Konstrukce krbu umožňuje sledovat planoucí oheň

Možnost výběru keramických prvků

Krby jsou vyráběny na zemní plyn nebo na propan‑butan (na zakázku)

Nastavení požadované teploty

Časování

Ruční nastavení výšky plamene

Slouží jako snímač teploty v dané místnosti

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
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ELEGANCE EXCLUSIVEGlass line

piezo 
zapalování

dálkové
ovládání

odtah
do komínu

ventilátorvěčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

připojení celoskleněný
rám

pojistka
odtahu
spalin

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

skleněné

Typ krbu Jednotka ELEGANCE 67
EXCLUSIVE
Glass line

ELEGANCE 77
EXCLUSIVE
Glass line

Výkon ZP / PB [kW] 8,9 8,9

Spotřeba ZP [m³/h] 1,11 1,11

Spotřeba PB [kg/h] 0,82 0,82

Vytápěný prostor [m³] až 180 až 180

Hmotnost [kg] 80 85

Výška x šířka [mm] 850 x 890 850 x 990

Šířka rámu [mm] 100 100

ROZMĚROVÝ NÁKRES

VOLITELNÉ KERAMICKÉ PRVKY
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Huge lineELEGANCE EXCLUSIVE

piezo 
zapalování

dálkové
ovládání

odtah
do komínu

ventilátorvěčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

připojení celoskleněný
rám

pojistka
odtahu
spalin

Typ krbu Jednotka ELEGANCE 67
EXCLUSIVE
Huge line

ELEGANCE 77
EXCLUSIVE
Huge line

Výkon ZP / PB [kW] 8,9 8,9

Spotřeba ZP [m³/h] 1,11 1,11

Spotřeba PB [kg/h] 0,82 0,82

Vytápěný prostor [m³] až 180 až 180

Hmotnost [kg] 80 85

Výška x šířka [mm] 732 x 772 732 x 872

Šířka rámu [mm] 60 60

VOLITELNÉ KERAMICKÉ PRVKY

VOLITELNÁ BARVA

antracit metallic grey metallic

ROZMĚROVÝ NÁKRES
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Medium line

antracit metallic grey metallic

VOLITELNÁ BARVA

ELEGANCE EXCLUSIVE

piezo 
zapalování

dálkové
ovládání

odtah
do komínu

ventilátorvěčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

připojení celoskleněný
rám

pojistka
odtahu
spalin

Typ krbu Jednotka ELEGANCE 67
EXCLUSIVE
Medium line

ELEGANCE 77
EXCLUSIVE
Medium line

Výkon ZP / PB [kW] 8,9 8,9

Spotřeba ZP [m³/h] 1,11 1,11

Spotřeba PB [kg/h] 0,82 0,82

Vytápěný prostor [m³] až 180 až 180

Hmotnost [kg] 80 85

Výška x šířka [mm] 672 x 712 672 x 812

Šířka rámu [mm] 30 30

VOLITELNÉ KERAMICKÉ PRVKY

ROZMĚROVÝ NÁKRES
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Slim lineELEGANCE EXCLUSIVE

piezo 
zapalování

dálkové
ovládání

odtah
do komínu

ventilátorvěčný 
plamínek

odolnost 
nízkým 

teplotám

připojení celoskleněný
rám

pojistka
odtahu
spalin

Typ krbu Jednotka ELEGANCE 67
EXCLUSIVE
Slim line

ELEGANCE 77
EXCLUSIVE
Slim line

Výkon ZP / PB [kW] 8,9 8,9

Spotřeba ZP [m³/h] 1,11 1,11

Spotřeba PB [kg/h] 0,82 0,82

Vytápěný prostor [m³] až 180 až 180

Hmotnost [kg] 80 85

Výška x šířka [mm] 644 x 684 644 x 784

Šířka rámu [mm] 15 15

VOLITELNÉ KERAMICKÉ PRVKY

VOLITELNÁ BARVA

antracit metallic grey metallic

ROZMĚROVÝ NÁKRES
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VAŠE POZNÁMKY
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VAŠE POZNÁMKY
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KARMA Český Brod a.s.
Zborovská 693

282 01 Český Brod

fax: +420 321 622 289
e‑mail: odbyt@karma‑as.cz

tel: +420 321 610 511
web: www.karma‑as.cz

KARMA® je registrovaná ochranná známka akciové společnosti KARMA Český Brod a.s.
KARMA Český Brod a.s. si vyhrazuje právo provádět technické změny u výrobků v průběhu jeho vývoje.

KARMA Český Brod a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001.
Veškeré použité fotografie jsou pouze ilustrační.

Všechna práva vyhrazena.

K veškerým obrazovým materiálům i jejich částem, včetně souvisejících textů, popisů a informací umístěných na webových stránkách společnosti KARMA Český Brod a.s. 
nebo v jejím tištěném katalogu či obdobných propagačních materiálech náleží autorská práva společnosti KARMA Český Brod a.s.
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