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Vero Design se snaží  odlišit od ostatních výrobců krbů. 
Jako  rodinný podnik s vlastními výrobními kapacitami 
v Belgii, vytváří unikátní krby .

Chceme pokračovat v růstu díky našim mnohaletým 
zkušenostem v tomto oboru a díky našemu nadšení 
pro vše nové.Vero Design používá nejlepší materiály  
a technologie ,

které klientovi zajistí maximální komfort při ovládání 
těchto unikátních krbů.
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GALA je uzavřená plynová vložka, která nabízí
širokou škálu možností. V osmi základních
variantách,v osmi základních možných
velikostech, bude tento krb vyhovovat každé
domácnosti. Komínový nebo vyvážený odtah,
zemní plyn nebo LPG , tmavá černá nebo
antarcitová barva , ani-reflexní sklo nebo
reflexní spalovací komora, to jsou jen některé
možnosti přizpůsobení si krbu GALA. 
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GALA© 4F, @ Private home, Belgium
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GALA© 5F @ Office group Heylen, Herentals, Belgium
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Custom GALA© @Private home, Antwerp, Belgium | Concept by TenarchitectsGALA© @pur.lokal Wintergarten, Chur, Swiss
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Custom Gala© @Private home, Antwerp, Belgium | Concept by BBSC Architects
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GALA©  Quadro 70 F @ Private home, St-Niklaas, Belgium
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GALA© Quadro 90F @ Private home, Brussels, Belgium
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Nemůžete najít to, co jste hledali? Nabízíme také celou řadu možností přizpůsobení. Prosím, kontaktujte nás 
a řekněte nám o své představě!
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GALA© 2D @ Private home, Brescia, Italy
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GALA© 2D @ Private home, Brescia, Italy
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GALA© Quadro 90D @ Royal Theatre Carré, Amsterdam, The Netherlands

GALA© Quadro 90D @ Pulsa Bar & Lounge, Grischa - DAS Hotel Davos, Swiss
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Nemůžete najít to, co jste hledali? Nabízíme také celou řadu možností přizpůsobení. Prosím, kontaktujte nás 
a řekněte nám o své představě!
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GALA© 7HL @ Private home, Belgium
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Nemůžete najít to, co jste hledali? Nabízíme také celou řadu možností přizpůsobení. Prosím, kontaktujte nás 
a řekněte nám o své představě!
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Nemůžete najít to, co jste hledali? Nabízíme také celou řadu možností přizpůsobení. Prosím, kontaktujte nás 
a řekněte nám o své představě!
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GALA© 4H2 @ Private home, Rome, Italy

Custom GALA© H2 @ Private home, Belgium
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GALA© 5H2 @ Private home, Milan, Italy
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Nemůžete najít to, co jste hledali? Nabízíme také celou řadu možností přizpůsobení. Prosím, kontaktujte nás 
a řekněte nám o své představě!
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GALA© 6H3 @ Private home, Zürich, Swiss
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GALA© H3 @ Private home, Chur, Swiss
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Nemůžete najít to, co jste hledali? Nabízíme také celou řadu možností přizpůsobení. Prosím, kontaktujte nás 
a řekněte nám o své představě!
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PŘIPOJENÍ NA KOMÍN

C31 - BalanCed 

GALA s koncentrickým odtahem jsou krby vzduchotěsné.
To znamená. že jsou v souladu s cíli EPB (Energetická
Náročnost a Klima v obytném prostoru) a jsou řešením
pro nové developerské a renovační projekty.
Koncentrický systém znamená trubku v trubce, kde
vnitřní trubka odvádí spaliny a mezikružím se přivádí
venkovní vzduch do spalovací komory vložky .
Ve spolupráci s Poujoulat, nabízí DUOGAS systém
úsporu energie až 15% ročně.

B11 - ClassiC

GALA plynové krby s komínovým odtahem vyžadují 
přísun
vzduchu z venkovního prostředí. V důsledku toho je
průměr odtahu spalin limitovaný. Tyto krby jsou ideálním
řešením pro renovační projekty nebo pro nové stavební
projekty, kde je možné využít stávající komín.
GALA plynové krby s komínovým odtahem jsou vybaveny
tepelnou pojistkou, aby byla zajištěna bezpečnost a
správná funkce odtahu spalin. 
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White stones

Grey stones Ceramic Wood, ex. 1

Ceramic wood (with lava stones), ex. 2Lava stones, often used in combination with Ceramic wood (look at the right)

Features
 
DEKORACE
KaMenY

Zažijte nový pocit z přírodních plamenů s různými
dekorativními materiály. Pokryjte hořák bílými, šedými
nebo lávovými kameny.

KERAMICKÉ DŘEVO

Užijte si přirozeně vypadající plamen tančící na
keramických polenech, která jsou uložena na žhnoucí
uhlíky. Naaranžujte si tuto dekoraci tak, aby Vám nejlépe
vyhovovala a vytvořila pro Vás jedinečný obraz plamene
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SKLO

 NEVIDITELNÉ ANTIREFLEXNÍ SKLO

Pro co nejkrásnější obraz plamene jsme pro Vás vybrali
Prémiové keramické sklo s anti-reflexním povrchem.
Tento povrch redukuje odraz ve skle o 99% a
 a umožňuje Vám ničím nerušený pohled do spalovací
komory krbu. Tato povrchová úprava nabízí všechny
výhody Prémiového keramického skla.

 PREMIUM KERAMICKÉ SKLO

Ultra-průhledné keramické sklo je standardním
vybavením každého plynového krbu.Sklo může odolávat
extrémně vysokým teplotám a teplotním šokům a má
výjimečnou propustnost tepla.

ZADNÍ STĚNY

 OCEL zADNÍ STěNA

Vnitřní stěny spalovací komory plynového krbu
GALA jsou z hladké ušlechtilé oceli a jejich povrch je
opatřen žáruvzdornou barvou.

 ODRAz PLAMENE ( REFLEXNÍ SySTÉM)

Reflexní Systém dává dojem větší hloubky a objemu
ohně. Reflexní Premium sklokeramická zadní stěna je k
dispozici v černé nebo průhledné variantě.
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Features
REKUPERACE TEPLA

U uzavřeného plynového krbu GALA se vytváží 2 druhy
tepla.
Skrz Premium keramické sklo jde z ohně přímé sálavé
teplo (1) . Toto sklo umožňuje infračervenému záření
jít přímo rovně z krbu. Sálavé teplo není závislé na
cirkulaci vzduchu a následně nedovolí prachu cirkulovat v
místnosti.
Uzavřené plynové krby GALA jsou vybaveny konvekčním
pouzdrem (2), které umožňuje cikrulaci vzduchu v
místnosti a ohřívá ho. Napojení na tuto konvekci není
nezbytné , ale nabízí další nepřímou formu tepla.
Chladný vzduch z místnosti je nasáván přirozeně
kolem spalovací komory (3) v pouzdře a pak je znovu
vyfukován jako horký vzduch . 

Ohřátý vzduch v místnosti stoupá a když se ochladí, tak
opět klesne a je nasáván znovu skrze spalovací komoru.
Toto zajišťuje cirkulaci teplého vzduchu v místnosti,což
zajišťuje rovnoměrné ohřívání okolí krbu.
Možnosti rekuperace tepla : 

Možnosti rekuperace tepla : 
a) 2 vstupy vzduchu + 2 výstupy vzduchu
b) bez rekuperace
c) 1 vstup vzduchu + 2 výstupy vzduchu
d) 2 vstupy vzduchu + 1 výstup vzduchu
e) 2 vstupy vzduchu + 1 výstup vzduchu
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CE Testing under the German label DVGW

Gasflexibel with secutity valve

Oxypilot

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

CE OSVěDČENÍ 

Uzavřené plynové krby jsou homologovány u německého
DVGW certifikačního institutu , z čehož vyplývá, že jsou
v souladu s nejnovějšími a nejpřísnějšími evropskými
normami. Roční výrobní audit garantuje kontinuitu tohoto
osvědčení. 

ELEKTRONIKA  A PLyNOVÝ VENTIL 

Toto nejmodernější ovládání zajišťuje, že vaše
bezpečnost je monitorována. Vestavěné bezpečnostní
měřiče jsou průběžně načítány a pokud je zjištěna
sebemenší odchylka, tak se okamžitě hlavní hořák vypne.

PILOTNÍ PLAMENOVÝ SySTÉM

Nejdříve se zažehne zážehový plamínek, ten pak
ovládá hlavní hořák. Pouze stabilní a čisté hoření
zapalovacího systému umožní fungování celého krbu.
Je to na Vás, zda budete pracovat s permanentním nebo
přerušovaných zážehovým systémem.

FLEXIBILNÍ PLyNOVÁ PŘÍPOJKA A STOP

S flexibilní přípojkou plynu a doprovodnou zásuvkou lze
krb snadno připojit bez netěsností do plynové soustavy
nebo k láhvi LPG. Zásuvka plynové přípojky také
detekuje okolní teplotu, pokud je teplota příliš vysoká,
ventil uzavře plynové potrubí .

TTB

GALA s komínovým odtahem je vybaven teplotní
ochrannou pojistkou (TTB). Toto dodatečné bezpečnostní
vybavení kontroluje fungování tahu v komíně. V případě
slabého nebo žádného tahu v komíně se mohou dostat
spaliny do bytu, ale jakmile toto zjistí TTB pojistka, tak
se hlavní hořák okamžitě vypne.
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Features

OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Kombinace nových technologií s moderním designem a
zjednodušeným způsobem ovládáním tvoří základ pro
dálkové ovládání. Každá funkce se aktivuje stisknutím
příslušného symbolu
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GALA
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C31 - BALANCED FLUE



Summary of Models
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GALA
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B11 - CLASSIC FLUELLAA AA
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