
VENKOVNÍ 
KRBY



Nejbezpečnější venkovní 
          krby na trhu

Čisté spalování, žádné 
saze, žádný kouř, 
žádné nečistoty 

Žádný plyn, žádná 
elektřina, žádné 

připojení

Žádný odtah, žádný 
komín, instalace může být 

téměř kdekoli

        Žádný servis

Vytvořte si společenské místo s venkovním krbem na bioethanol! 
Tento luxusní krb dokonale doplní váš venkovní prostor. K dispozici 
jsou v různých tvarech, velikostech a povrchových úpravách . 
Zaručeně si z naší nabídky vyberete.

EcoSmart Fire byl uveden na 
celosvětovou scénu v roce 2004 a v 
rezidenčních a komerčních 
projektech byly instalovány tisíce 
krbů ve více než 75 zemích.

EcoSmart Fire také hrál klíčovou roli v 
čele vytváření globálních standardů a 
testovacích platforem pro tuto 
průkopnickou vlnu

krbů na etanol. Bezpečnost je 
naplněna do všech aspektů procesu 
EcoSmart Fire, od kvality výzkumu a 
vývoje až po operační systém a 
integrované bezpečnostní prvky. 
Žádný jiný výrobce nemá kolekci tak 
komplexně testovanou a zařazenou do 
laboratoří třetích stran podle 
bezpečnostních standardů.

Za stylovou fasádou EcoSmart Fires 
stojí sofistikovaný topný systém, který 
využívá nejčistší a nejúčinnější zdroj 
paliva na trhu: bioetanol.

Klíčové vlastnosti kolekce venkovních krbů

EcoSmart  
KOLEKCE VENKOVNÍCH KRBŮ

Žádné požadavky na 
instalaci. Jen stačí 
rozbalit a používat.

Vytváří vibrující 
oranžový plamen

Jsou vyrobeny tak, 
aby vydržely 

fungovat & fungovat 
& fungovat

Venkovní použití

Outdor

www.gazcom.cz



ARK 40



Graphite

Bone 

Natural

Typ produktu
stolek s ohništěm

Materiály
Litý beton
Nerezový hořák
Černé skleněné uhlí jako dekorace hořáku

Rozměry  Ark 40
H: 1000 mm
Š: 1000 mm
V:   340 mm

Za příplatek:
Skleněná clona
Venkovní kryt 
Nádrž

Kapacita
 8 L

Doba hoření
 7-11 hod

EcoSmart  Ark 40 je multifunkční stolek =  konferenční stolek a 
ohniště dohromady. Tento moderní, elegantní model je 
navržen tak, aby bez problémů zapadl do řady venkovních 
krbů.

www.gazcom.cz

ARK 40



POD    SÉRIE



Graphite (Pod 30)

Bone (Pod 40)
(za příplatek skleněný cilindr)

Natural (Pod 40)

Typ produktu
Mísy s ohništěm

Materiály
Litý beton
Nerezový hořák
Černé skleněné uhlí jako dekorace hořáku

Rozměry  Pod 40
H: 1000 mm
Š:  1000 mm
V:   540 mm

Za příplatek:
Skleněná clona
Venkovní kryt 
Nádrž

Kapacita : 
 8 L

Doba hoření
 7-11 hod

Řada POD inspirovaná tvary a formami tradiční keramiky 
vnáší moderní design do klasického ohniště. Jejich oheň 
poskytuje teplé a příjemné venkovní posezení bez ohledu na 
sezónu.

www.gazcom.cz

POD   SÉRIE

Pod 30
H:  762 mm
 Š:  762 mm
 V:  350 mm

Pod 40 & Pod 30 jako sada



BASE   SÉRIE



Typ produktu
stolek s ohništěm

Materiály
Litý beton
Nerezový hořák
Černé skleněné uhlí jako dekorace hořáku

Rozměry  Base 40
H: 1000 mm
Š:  1000 mm
V:    340 mm

Za příplatek:
Skleněná clona
Venkovní kryt 
Nádrž

Kapacita :
 8 L

Doba hoření
 7-11 hod

Udělejte ze svého modelu BASE středobod relaxace a 
zábavy. Tyto multifunkční stolky, které jsou k dispozici ve 2 
velikostech, vám poskytnou to nejlepší z obou světů - 
konferenční stolek a ohniště dohromady. 

www.gazcom.cz

BASE   SÉRIE

Base 30
H: 762 mm
Š: 762 mm
V: 350 mm

Graphite (Base 40)

Bone (Base 30) Teak (Base 40)
(Za příplatek skleněný cilindr)

Natural (Base 30)



COSMO 50



Graphite
(za příplatek skleněný cilindr)

Bone Teak 

Natural

Typ produktu
stolek s ohništěm

Materiály
Litý beton
Nerezový hořák
Černé skleněné uhlí jako dekorace hořáku

Rozměry:
H: 1270 mm
Š:   760 mm
V:   295 mm

Za příplatek:
Skleněná clona
Venkovní kryt 
Nádrž

Kapacita
 9 L

Doba hoření
 8-13 hod

EcoSmart’s Cosmo 50 je skvělým příkladem, kdy se hranice 
mezi „technologií“ a „nábytkem“ začínají stírat díky jeho 
bezproblémové integraci  krbu do funkčního designu.

Součástí nové vlny neviditelné technologie, kde se za 
minimalistickými principy designu skrývá sofistikované 
inženýrství, kombinuje Cosmo 50 ekologický a čistý hořící krb 
s praktickými vlastnostmi nízkého stolku. Ideální pro 
modulární konfigurace nábytku a interiéru, kde je prostor na 
špičkové úrovni a umožňuje hostům užít si teplo otevřeného 
ohně bez uhlíků, popela a sazí, které ničí atmosféru.

Ve skutečnosti, bez nutnosti instalace nebo stavebních 
prací, jednoduše rozbalíte, umístíte na místo a užijete si 
atmosféru, která přichází s autentickými  EcoSmart krby.

www.gazcom.cz

COSMO 50



MARTINI 50



Graphite 

Bone
(za příplatek skleněný cilindr)

Teak

Natural

Typ prpoduktu
stolek s ohništěm

Materiály
Litý beton
Nerezový hořák
Černé skleněné uhlí jako dekorace hořáku

Rozměry:
H: 1270 mm
Š:   762 mm
V:   296 mm

Za příplatek:
Skleněná clona
Venkovní kryt 
Nádrž

Kapacita : 
 8 L

Doba hoření
 7-11 hod

Elegantní, jednoduchý a stále funkční, Martini 50 Fire 
Table . S dostatečným prostorem pro odložení jídla nebo 
pití se oheň stává příjemným cílem pro hosty, kteří se zde 
scházejí. Stolek s kruhovým plamenem uprostřed - Martini 
50 určitě ihned upoutá vaši pozornost.

www.gazcom.cz

MARTINI 50



MANHATTAN 50



Graphite 

Bone Teak

Natural
(za příplatek skleněný cilindr)

Typ produktu
stolek s ohništěm

Materiály
Litý beton nebo teak
Nerezový hořák
Černé skleněné uhlí jako dekorace hořáku

Rozměry: 
H: 1270 mm
Š:   762 mm
V:   296 mm

Za příplatek:
Skleněná clona
Venkovní kryt 
Nádrž

Kapacita :
 8 L

Doba hoření :  
7-11 hod

Vezmeme-li si vzor z jednoho z nejlidnatějších měst na světě, 
kde jsou ceny nemovitostí vysoké a metry čtvereční se 
prodávají za prémiovou cenu, je stolek s ohništěm také 
kombinace vynalézavost s funkčnosti.

Díky samostatnému zdroji energie, velkorysému stolku a 
přenosné konstrukci je volně stojící EcoSmart Manhattan 50 
příklad jak z malého prostoru vytěžit maximum. Plně 
integrovaný multifunkční design, který je poháněn ekologicky 
nezávadným bioetanolem, znamená, že si majitelé domů 
mohou užít atmosféru a klid skutečného ohně bez obtíží se 
spalováním skutečného dřeva - to znamená, že již nemusíte 
shánět dřevo, vymetat popel a saze .

Ve skutečnosti, bez nutnosti instalace nebo stavebních 
prací, jednoduše rozbalíte, umístíte na místo a užijete si 
atmosféru, která přichází s autentickými  EcoSmart krby.

www.gazcom.cz

MANHATTAN 50



WHARF 65



Graphite

Bone Teak
(za příplatek skleněný cylindr)

Natural

Typ produktu
stolek s ohništěm

Materiály
Litý beton nebo teak
Nerezový hořák
Černé skleněné uhlí jako dekorace hořáku

Rozměry :
H: 1650 mm
Š: 1000 mm
V:   340 mm

Za příplatek:
Skleněná clona
Venkovní kryt 
Nádrž

Kapacita: 
9 L

Doba hoření:
 8-13 hod

Spojením jednoduchosti venkovního ohniště s funkčností 
samostatného stolu dodává  EcoSmart WHARF 65 styl a 
praktičnost jakémukoli architektonickému prostředí.

Ideální pro nádvoří, terasy, patia, k bazénům . Moderní design 
za každého počasí evokuje atmosféru otevřeného ohně bez 
vedlejších prací spojených s krbem na dřevo. Jeho přirozená 
barevná paleta a dokonalá směs ohně a kamene z něj činí 
snadnou volbu pro zahradní architekty a designéry.

www.gazcom.cz

WHARF 65



GIN 90   SÉRIE



Graphite (Gin 90 jídelní)

Bone (Gin 90 konferenční)
(za příplatek skleněný cylindr)

Teak (Gin 90 nízký

Natural (Gin 90 barový)

Typ produktu
stolek s ohništěm

Materiály
Litý beton nebo teak
Nerezový hořák
Černé skleněné uhlí jako dekorace hořáku

Rozměry:
D: 2272 mm  Š: 1098 mm

Gin 90 barový    V: 1045 mm
Gin 90 jídelní      V:   745 mm 
Gin 90 konferenční     V:   545 mm
Gin 90 nízký     V:   345 mm

Za příplatek:
Skleněná clona,Venkovní kryt 
Nádrž

Kapacita :
 9 L

Doba hoření:
 8-13 hod

Kombinace elegance, funkčnosti se snoubí v  multifunkční 
sérii Gin 90. Perfektní pro zábavu - ať už v domácnosti, 
pohostinství nebo komerčním prostředí - jednoduše si vyberte 
preferovanou výšku (nízká, konferenční, jídelní nebo barovou) 
a materiál (týk nebo litý beton).

www.gazcom.cz

GIN 90   SÉRIE



MINI T



Ideální doplněk do zahrad, pod širým nebem, do barů a 
zahrádek restaurací. Jednoduše, ale krásně navržený krb na 
bioetanol. Volně stojící přenosný Mini T je malý a má výšku 
pouhých 462 mm a je robustním řešením pro osvětlení prostor 
a vytváření tepla a příjemné atmosféry.

www.gazcom.cz

MINI T

Typ produktu
ohniště

Materiály:
Nerez
Tvrzené sklo
Nerezový hořák

Rozměry:
D: 330 mm
Š: 330 mm
V: 460 mm

Za příplatek:
Venkovní kryt

Kapacita:
 2.5 L

Doba hoření :
 8 -11 hod



MIX    SÉRIE



Graphite (Mix 600)

Bone (Mix 850)

Natural (Mix 850)

Typ produktu
ohniště

Materiály: 
Litý beton 
Nerezový hořák
Černé skleněné uhlí jako dekorace hořáku

Rozměry:
 Mix 850
D: 850 mm
Š: 850 mm 
V: 320 mm

Za příplatek:
 Venkovní kryt

Kapacita :
Mix 850 
8 L 

  Doba hoření: 
  Mix 850    7-11hod

Je to směsice jednoduchosti venkovního ohniště a luxusu.
Série Mix je navržena tak, aby stmelovala  lidi dohromady. 
Přenosné modely Mix 850 a Mix 600, vyrobené z betonu 
odolného vůči povětrnostním vlivům, jsou dokonalým 
doplňkem k nesčetnému množství venkovních prostředí. 
Jednoduchý, elegantní tvar v kombinaci s úchvatným 
plamenem poskytuje velké množství tepla ,příjemné atmosféry 
a krásně osvětluje venkovní prostory .

www.gazcom.cz

MIX   SÉRIE

Mix 850 a Mix 600 jako sada

Mix 600
D: 600 mm
Š: 600 mm
V: 230 mm

Mix 600 
2.5 L

Mix 600    8 -11 hod



STIX



ČernýNerez

Typ produktu:
ohniště

Materiály:
Nerez hoiřák
Měkká ocel

Rozměry:
D: 557 mm
Š: 557 mm
V: 780 mm

Za příplatek:
 Venkovní kryt

Kapacita : 
 2.5 L

Doba hoření :  
8-11 hod

Krb se současným nádechem tradičního táboráku, který navrhl 
uznávaný barcelonský designér Hiroshi Tsunoda. Stix, který 
odráží Hiroshiho podpisový styl geometrických obrazců, 
sestává  se z trubek z nerezové oceli různých velikostí, které 
vytvářejí vizuálně nápadný a praktický oheň pod širým 
nebem .

Stylově elegantní a praktické ohniště pro milovníky 
venkovního prostředí.

www.gazcom.cz

STIX



ECO
SMART
FIRE
.COM

Autorizovaný prodejce :

Showroom : GAZCOM s.r.o.
                      Náves sv. Petra a Pavla 304
                      252 41  Zlatníky - Hodkovice

Tel: +420 733 746 899
       + 420 776 823 270
E-mail: gazcom@gazcom.cz
www.gazcom.cz


