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Když tradice potká inovaci
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Tradiční
teplo kamen
Nestor Martin
Firma Nestor Martin byla založena v roce 1854 v Belgii 
a tradice výroby kamen na dřevo u ní sahá 165 let do 
historie. Už v 19. století počet zaměstnanců přesáhl  
700 osob.
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Inovace, spolehlivost, bezpečnost a trvanlivost byly 
po celou éru patrné z výrobků firmy. Mimo kamen na 
dřevo se firma zaměřila i na jiné domácí spotřebiče. 
V sedmdesátých letech minulého století byla většina 
závodů, rozesetých po celém světě, odprodána a Nestor 
Martin se vrátil ke svým kořenům -  k výrobě kvalitních 
kamen na spalování dřeva.
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Ať už upřednostňujete elegantní jednoduchost  
moderního stylu nebo eleganci klasického krbu,  
budete v obou případech těžit z vysokého výkonu  
kamen Nestor Martin. 

Technologie Woodbox® umožňuje pomocí dálkového 
ovládání regulovat využití tepla a vzhled hoření tzn. 
intenzitu a výšku plamene, a tím pádem i výkon 
kamen. Princip technologie Woodbox® je založen 
na využití kombinace přirozeného komínového tahu  
a předehřátého vzduchu, který je pomalu a rovnoměrně 
veden směrem k plameni. Tímto způsobem lze získat 
atraktivní plameny a hoření, od obrovských plamenů 
až po plameny, které krásně hoří kolem dřeva.

Jedinečným aspektem krbových kamen Nestor 
Martin je také jejich programovatelné termostatické 
ovládání, které umožňuje kdykoliv urychlit nebo 
zpomalit hoření. Díky vestavěnému termostatickému 
čidlu lze nastavit požadovanou teplotu v místnosti 
a systém si pak již automaticky reguluje intenzitu 
hoření a výkon kamen.

Technologie Woodbox ® umožňuje 
snadno a efektivně ovládat hoření
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Technické přednosti 
Woodbox ®

 Spalovací systém s kombinovaným spalováním
 Výborný výkon
 Ekologické emise
 Přesná regulace rychlosti hoření
 Systém oplachu skla vzduchem, 

 který udržuje sklo čisté
 Dlouhé hoření bez nutnosti přikládání
 Přídavný přívod vzduchu pro snadné rozhoření
 Jednoduché ovládání

1. Nastavení ovládání umožňuje zvolit směr přívodu 

vzduchu a ovlivnit režim hoření: roztápění, druh 

dřeva, briket nebo žhavých uhlíků.

2. Ovládání reguluje množství vzduchu do ohniště. 

Manuálně nebo pomocí dálkového ovládání  

nastavuje přívod vzduchu a následně intenzitu hoření.

3. Přívod vzduchu pro spalování.

4. Sekundární spalovací vzduch je předehřátý  

a cirkuluje přes zadní stěnu a nad ohniště.

5. Předehřátý vzduch na teplotu 200°C 

 je rovnoměrně přiváděn do spalovací komory.

6. Dochází ke kontaktu vzduchu s nevyhořelými  

plyny, které se znovu vznítí, což pomáhá  

zvyšovat čistotu skla.

7. Vzduch proudící přes podstavec se předehřívá  

a napomáhá primárnímu spalování. To je hlavně 

důležité pro udržování čistého skla 

při pomalejším hoření.

8. Přívod vzduchu přes rošt usnadňuje roztápění.
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Dálkové ovládání: 
hrajte si s ohněm 
bez popálení

Technologie Woodbox® může být volitelně  
vybavena dálkovým ovládáním. Regulovat  
výšku plamene a intenzitu hoření tak  
můžete z pohodlí svého křesla.

Dálkový ovladač lze použít jak v manuálním, tak  
v automatickém režimu. Manuální ovládání znamená, 
že sami pomocí tlačítek + a –  na ovladači nastavíte 
požadované množství vzduchu, které bude přivedeno 
k plameni, a tím regulujete intenzitu hoření a výkon. 

Automatický režim pouze vyžaduje nastavení poža-
dované teploty v místnosti a pomocí vestavěného tep-
lotního čidla pak již automaticky reguluje a upravuje 
výkon hoření a intenzitu plamene.

Dálkové ovládání Nestor 
Martin vám poskytne větší 
flexibilitu a pohodlí.
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Modelová řada TQ/TQH je vybavena spalovací technologií 
Woodbox ® pro maximálně efektivní využití hoření a lze 
využívat i dálkové ovládání pro větší pohodlí a komfort.
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Modelová řada 
TQ/TQH
Minimalistický, kovový vzhled ohniště čtyř velikostí 
lze kombinovat se třemi druhy podstavců. Nebo si 
nechte svým kamnářem ohniště prostě postavit na 
individuálně vytvořenou lavici z kamene, keramiky, 
dřeva, železa či jiného materiálu, který se hodí do 
Vašeho interiéru. Ohniště může být usazeno na otoč-
ný mechanismus a Vy si tak můžete krásné hoření 
užít ze všech možných úhlů, ať již z obývacího pokoje 
či z jídelny nebo z kuchyně.

A co víc? Ohniště je čtyřplášťové. Základní korpus je 
dvojitý, aby přes něj mohl proudit vzduch pro hoření. 
Uvnitř je ohniště chráněné vystýlkou z glazované li-
tiny. Vnější  plášť  je z plátů lakované oceli o tloušťce 
6 mm.

Technické přednosti

 Systém oplachu skla vzduchem, 
 neustále čisté sklo
 Spalovací technologie Woodbox®

 Plášť z 6 mm silných plátů oceli
 Možnost otáčet kamny o 360 stupňů
 Termostatická kontrola teploty
 Dlouhé hoření 
 Volitelné dálkové ovládání
 Horní nebo zadní odvod spalin
 Vnitřní vystýlka ohniště z glazované 

 litiny s dlouhou životností
  Boční přikládání (neplatí pro model TQ)
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TQ 33

Technické specifikace

 Výška (mm) 597 (hlavní těleso)
 Šířka (mm) 572
 Hloubka (mm) 422
 Průměr kouřovodu (mm) 150
 Hmotnost (kg) 145
 Nominální výkon (kW) 9
 Minimální–Maximální výkon (kW) 2-12
 Účinnost (%) 80

21

OILGASWOODSIDE LOADING DOOR

The TQH models feature a side door for a convenient wood loading, while still providing the 

linearity and elegance of these models.

The side door also allows the stove to be installed even in case of a short fl ue, avoiding the 

possibility of smoke leaks when loading wood.

TQ 33 
with bench stand

TQ 33 
with low-rise stand

TQ 33 
with log-storage stand 

TQ33 PERFORMANCE

E : 85,2% | P : 2 - 12 kW

Cat. Gral.'17 NESTOR MARTIN=General Ingles.indd   21 20/6/17   9:49

Dostupné varianty produktu:
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TQH 13

Technické specifikace

 Výška (mm) 822 (hlavní těleso)
 Šířka (mm) 430
 Hloubka (mm) 355
 Průměr kouřovodu (mm) 150
 Hmotnost (kg) 150 kg
 Nominální výkon (kW) 6,5
 Minimální–Maximální výkon (kW) 2-8
 Účinnost (%) 75

20

TQ H  1 3  /  TQ  3 3
ALL AROUND PERFORMANCE

Flexibility is central to the TQ / TQH Concept. Each model is offered with a choice of four stands, all of which 

rotate 360º. This allows you to enjoy the comfort and warmth of the fi re from all angles of the room. 

There is also a simple rotational kit available, which allows your TQ stove to rotate atop any stand of your 

own creation. 

TQH 13
with bench stand

TQH 13
with low-rise stand

TQH 13 
with log-storage stand 

TQH 13 PERFORMANCE

E : 75% | P : 2 - 8 kW 

360º

Cat. Gral.'17 NESTOR MARTIN=General Ingles.indd   20 20/6/17   9:49

Dostupné varianty produktu:
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TQH 33

Technické specifikace

 Výška (mm) 863 (hlavní těleso)
 Šířka (mm) 572
 Hloubka (mm) 422
 Průměr kouřovodu (mm) 180
 Hmotnost (kg) 189
 Nominální výkon (kW) 9
 Minimální–maximální výkon (kW) 3-14
 Účinnost (%) 81

24

TQ H  3 3  /  TQ H  4 3

TQH 33
with bench stand

TQH 33
with low-rise stand

TQH 33 
with log-storage stand 

TQH 33 PERFORMANCE

E: 81% | P: 3 - 14 kW

360º

Cat. Gral.'17 NESTOR MARTIN=General Ingles.indd   24 20/6/17   9:49

Dostupné varianty produktu:
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TQH 43

Technické specifikace

 Výška (mm) 803 (hlavní těleso)
 Šířka (mm) 680
 Hloubka (mm) 472
 Průměr kouřovodu (mm) 180
 Hmotnost (kg) 219
 Nominální výkon (kW) 12
 Minimální–maximální výkon (kW) 3,5-16
 Účinnost (%) 77

25

OILGASWOOD

TQH 43 
with bench stand

TQH 43 
with low-rise stand

TQH 43 
with log-storage stand 

TQH 43 PERFORMANCE

E: 77% | P: 3,5 - 16 kW

Cat. Gral.'17 NESTOR MARTIN=General Ingles.indd   25 20/6/17   9:49

Dostupné varianty produktu:
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Distributor:   Banador, s. r. o.  |  www.banador.cz


