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hede kamna s.r.o.   Showroom Praha: Showroom Brno: 
    V Chotejně 15  Veslařská 25 
www.hede-kamna.cz  102 00 Praha  637 00 Brno 
 

Doprava po celé ČR zdarma! 
Pevex (Velká Británie): 
 
1. řada Newbourne (viz. http://hede-kamna.cz/produkty/hledat?q=newbourne) 
- nízká cena (18.500 - 26.950 vč. 21% DPH a dopravy) 
- regulovatelný výkon od 1,5 kW (Newbourne 35S http://hede-kamna.cz/produkty/_220)   
- verze s bočním prosklením / bez bočního prosklení 
- boční skla mají speciální vnitřní nevodivou nanovrstvu (japonské sklo) 
- verze s dřevníkem / bez dřevníku 
- robustní dvířka do radiusu 
- vyrobeno z kamnářské mořené oceli DD11 o tl. pláště 5mm   
- vysoká účinnost 80% 
- výkony od 3 do 6kW 
- nejprodávanější verze Newbourne 40S Panorama (http://hede-
kamna.cz/produkty/_217) 
 
2. Pevex 1S Xtra (viz. http://hede-kamna.cz/produkty/_316) 
- o 10cm širší verze úspěšného typu Pevex 1S, velký pohled do komory 
- hloubka pouhých 26,6 cm! 
- na polena o délce až 46cm 
- verze s dřevníkem / bez dřevníku 
- vyrobeno z kamnářské mořené oceli DD11 o tl. pláště 5mm 
 
Aduro (Dánsko): 
 
1. Systém "Aduro Smart Response", více zde http://hede-kamna.cz/produkty/aduro/110-aduro-smart-response-
asr, cena pouhých 3.500,- vč. 21% DPH! 
 
2. Aduro 15 (viz. http://hede-kamna.cz/produkty/_308) 
- atraktivní cena 47.850,- vč. 21% DPH! 
- kombinuje požadavek na širokou komoru (pohled do komory + dlouhá polena) a nízký výkon,  
- regulovatelný výkon od 3 kW 
- elipsovitá kamna o hloubce pouhých 36,6 cm 
- na polena od délce až 50 cm! 
- obrovské čelní sklo dvířek  
- čelo kamen do radiusu 
 
3. Aduro 7-1, skladem od 2/2015 (viz. http://hede-kamna.cz/produkty/aduro-7-1_319) 
- facelift úspěšného modelu Aduro 7 
Rozdíl oproti Aduro 7: 
- kamna jsou vyšší,  
- odlehčená (spodní zúžená část) 
- předek kamen do radiusu 
- větší (vyšší) skla 
- integrovaná klička 
 
Heta (Dánsko): 
 
1. řada Scan-Line 7 (viz. http://hede-kamna.cz/produkty/hledat?q=Scan-Line+7) 
- atraktivní cena (od 38.000,- vč. 21% DPH, doprava zdarma) 
- různé verze: volněstojící / na noze (fix nebo otáčení) / závěsná na zeď 
- regulovatelný výkon již od 2 kW 
- vysoká účinnost 83,1% 
- odizolovaný popelník o objemu 8 litrů - patentováno! 
- litinová dvířka a horní deska (akumulace) 
- 2 barevné varianty - černá / šedá 
- pohyblivý rošt (možnost spalování uhlí) 
- možnost akumulace mastkem či pískovcem (volitelné) 
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- automatický uzavírač dvířek (volitelné) 
- možnost natáčení 360° u volněstojící verze (volitelné) 
- možnost doplnit dřevníkem (volitelné) 
 
2. Scan-Line 100 (viz. http://hede-kamna.cz/produkty/hledat?q=Scan-Line+100),  
užší verze Scan-Line 95 (viz. http://hede-kamna.cz/produkty/hledat?q=Scan-Line+95) 
- atraktivní cena SL95 od 65.000,- vč. 21% DPH a SL100 od 73.000,- vč. 21% DPH 
- široká kubistická kamna tzv. TV (2 velikosti), velký pohled do komory 
- několik verzí - na noze (fix / otáčení 2 x 45°); na lavici 1m / 1,7m; jen komora 
- rozsah výkonu 5 - 15 kW, možnost provozu až na 29 kW (potvrzeno/vyzkoušeno výrobcem)! 
- vysoká účinnost 81% 
- automatický uzavírač dvířek 
- bezroštová spalovací komora 
 
 
  
 
 
 
3. akumulační kamna Scan-Line 560S (viz. http://hede-kamna.cz/produkty/_249) 
- velmi atraktivní cena 59.000,- vč. 21% DPH 
- vysoká konvekční kamna 153,2 cm 
- akumulace v 90 kg  
- hranatá kamna!  
- patentovaný odizolovaný 8l popelník 
- litinová dvířka 
- uzavíratelný akumulační prostor 
- vysoká účinnost 81% 
- pohyblivý rošt (možnost spalování uhlí) 
- možnost picky místo akumulačních kamenů 
 
 
4. řada Scan-Line 800 (viz. http://hede-kamna.cz/produkty/hledat?q=Scan-Line+8) 
- obrovská variabilita!: 
- několik výšek kamen 
- akumulace 
- pícka 
- boční prosklení  
- volněstojící / na noze / závěsná verze 
- obklad pískovec, keramika, mastek, granit (volitelné)  
- odizolovaný popelník o objemu 8 litrů - patentováno! 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Leda: 
 
nádherná litinová krbová kamna Nexa glass (viz. http://hede-kamna.cz/produkty/_64) 
- luxusní design (sklo) 
- sklo je na celých dvířkách, spodním krytu i jako horní deska 
- patentovaná spalovací komora (http://hede-kamna.cz/produkty/leda/73-patentovana-spalovaci-
komora) 
- vysoká účinnost 81% 


