
KRBOVÉ PECE KPL

Spoločnosť Kobok spol. s r.o. vyrába hybridné krbové pece KPL 45O. 
Sú určené na spaľovanie dreva a drevených brikiet roštovým alebo 
bezroštovým spôsobom. Vyrábajú sa v 3 vyhotoveniach:

• základný model
• s teplovzdušným výmenníkom - vzdušník (VZ)
• s teplovodným výmenníkom - vodník (W)
a vo viacerých veľkostiach.

Masívna konštrukcia krbových pecí KPL umožňuje ďaleko vyššie tepelné zaťaženie 
ako u klasických krbových vložiek. Vzhľadom k tomu sú vhodné na akumulačné 
obstavanie podobné ako u klasických pecí.
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primárneho 
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Konštrukcia krbových pecí je vytvorená masívnym oceľovým zvarencom, vhodne 
doplneným liatinovými prvkami, povrchovo upravená žiaruvzdorným lakom. Spaľovacia 
komora je vyložená šamotovými tvarovkami, obsahuje liatinový rošt a nádobu na popol.

SCHÉMA KRBOVEJ PECE

Sekundárny vzduch
(konštantne nastavený)



KRBOVÉ PECE KPL

TYP
RADA/PORTAL VÝKON DN VÁHA F

mm kW mm kg mm
KPL 450/440, 500, 560 10/10,5/11 180 250 980, 1040, 1100
KPL + VZ 450/440, 500, 560 12/12,5/13 180 285 1200, 1260, 1320
KPL + VV 450/440, 500, 560 13,5/14/14,5 180 305 1180, 1240, 1300

ZÁKLADNÝ MODEL (KPL)
450/440
450/500
450/560

S TEPLOVZDUŠNÝM VÝMENNÍKOM (VZ)
KPL + VZ 450/440
KPL + VZ 450/500
KPL + VZ 450/560

S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM (W)
KPL + W 450/440
KPL + W 450/500
KPL + W 450/560

VONKAJŠÍ 
POPOLNÍK (VP)

Prednosti krbových pecí KPL:
• masívna konštrukcia
• predĺžená doba horenia
• regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu/trojstupňové horenie
• možnosť prívodu vzduchu na horenie z externého prostredia
• prehĺbené ohnisko
• krídlo dverí s tesnením
• pieskovanie rámu dvierok pred povrchovou úpravou

KOBOK spol. s r.o.
Strojárenská 318/46
976 43 PIESOK (okr. Brezno)
tel./fax: 048/6171 099, 6172 153
e-mail: kobok@ps.kobok.sk
www.kobok.sk Sme členmi

rúčka otočná
- základná (RO)

rúčka otočná
- nová (RON)

OVLÁDANIE DVIEROK

RÁM DVIEROKlak chróm (Lak Cr) chróm–nikel (Cr Ni)

zlato (Au)lak zlato (Lak Au)


