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Stûv jako první navrhl přístupné vodicí lišty, spodní hranu vstupního otvoru do topeniště na úrovni podlahy, prosklení bez kovového profilu na spodní hraně …

pRoČ si VybRat pRáVě stûv 21
Čistá a střízlivá linie

Díky svému střídmému, stylově čistému
vzhledu může být Stûv 21 využíván
v interiérech zařízených v jakémkoliv stylu.

je spojeno se snížením výšky topeniště o
15 až 25 cm, v závislosti na konkrétním
modelu. Krbovou vložku tak lze bez problému
začlenit do nízkého, horizontálně řešeného
prostoru, a opustit tradiční vertikální formu.
Otvor ohniště může být těsně nad úrovní
podlahy, pokud jsme počítali s odpovídajícím
prostorem pro zapuštění základů přístroje do
podlahy (2). Stûv 21 lze rovněž instalovat do
prostoru po předchozím krbu.

Částečné vysunutí dvířek (1)

design ve službách uživatele

Stûv 21 byl konstruován s tím, aby fungoval
jak se zavřenými dvířky, tak i s dvířky
nastavenými ve středové poloze. S dvířky
v této pozici lze vychutnat požitek
z otevřeného ohně a současně eliminovat
jakékoliv nebezpečí zpětného tahu spalin.
Povšimněte si, že ani v této poloze skla není
pohled do plamenů rušen žádnou lištou či
příčkou.

Na dopředu sklopná dvířka, v nichž je osazen
mechanismus zasouvání skla, se vztahuje
patentová ochrana (3).

Topeniště je orámováno pouze 4 cm širokým
kovovým profilem. Jeho vzhled se nemění,
neobjeví se žádná vodicí lišta, žádný výsuvný
mechanismus, ani když jsou dvířka v horní,
otevřené poloze.

Tato koncepce umožňuje snadnou údržbu tím,
že se dvířka dají sklopit a vnitřní stranu skla
v klidu očistit. Všechny komponenty zařízení
zůstávají stále snadno přístupné. Žádné jiné
zařízení se nemůže chlubit touto předností,
která je rovněž patentově chráněna.

možnost zabudování do nižšího prostoru
Částečné vysouvání skla umožňuje také
zabudovat Stûv 21 do nižšího, horizontálně
řešeného prostoru. Omezení zdvihu skla

Stûv byl první, kdo pamatoval na tyto funkční
náležitosti.
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Zazdít přístroj produkující teplo… ?
Je známo, že mechanické komponenty jako
kuličková ložiska, kladky, vodicí lišty, kabely
apod. vyžadují údržbu nebo dokonce výměnu,
především pak v případě, jsou-li vystaveny
vysokým teplotám.
Někteří výrobci nepamatují na snadný přístup
k těmto komponentům, což může dříve či
později vést k závažným nepříjemnostem
(demontáž krbu v případě problémů a velký
počet odpracovaných fakturovaných hodin !).
Stûv tento problém nezná, protože všechny
mechanické díly jsou osazeny v rámu dvířek
a jsou přístupné během několika vteřin, jak je
patrno z uvedené fotografie (4).
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Stûv 21 umožňuje grilování. Více informací
na straně 41.

