
FINSKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA SALZBURG 
DO NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ
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NORDPEIS 
Firma Nordpeis byla založena v roce 1984. Od té doby se norská historie 

a tradice stala součástí kamen Nordpeis. Kvalita, inovativní technologie 

a atraktivní design byly vždy hlavním zájmem společnosti. V kamnech 

Nordpeis se snoubí tradice s moderní funkčností.

VÝVOJ A CÍLE

Společnost Nordpeis vyvíjí produkty, které splňují nejpřísnější požadavky  

na čisté spalování, což vede k velmi hospodárnému využívání dřeva  

a šetří životní prostředí. Cílem je vyrábět kamna s ideální  plochou skla, 

která uživateli nabízí ničím nerušený pohled do plamenů. V dnešní době 

je společnost Nordpeis předním výrobcem kamen na trhu. Společnost 

má vlastní laboratoř a neustále pracuje na vývoji jak nových modelů, tak  

i na inovaci stávajících.

DESIGN

V souladu s tradicí Nordpeis je design jedním z hlavních pilířů filosofie 

společnosti. Funkce i provedení jsou velmi důležité.
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MATERIÁL
Společnost Norpdeis testuje více než 30 let různé materiály pro výrobu kamen i krbů.  

Ve spolupráci s předními laboratořemi a univerzitami jsme vyvinuli materiály, které splňují 

nejvyšší požadavky odolnosti vůči teplotnímu zatížení a výkyvům.

SPECIÁLNÍ BETONY PRO AKUMULAČNÍ KAMNA NORDPEIS

SHAPESTONE

Speciálně vyztužený beton má velmi hladký povrch. Stálost a pevnost tohoto materiálu 

je dána vyztužujícími vlákny. Díky tomu je odolný vysoké zátěži v místech, kde je potřeba. 

Prefabrikované díly, které jsou vyráběny z tohoto materiálu, umožňují rychlejší a jednodušší 

montáž kamen. Navíc lze pak plášť kamen natřít zvolenou tepelně odolnou barvou. 

THERMOTTE TM

Thermotte TM je světlý materiál, který se používá pro vystýlku ve spalovací komoře. Zabraňuje 

jejímu zakouření a usazování sazí. Je odolný vůči vysoké teplotě spalování, až 1 280°C. Vysoce 

odolný proti nárazu a pevný. Navíc přispívá k optimálnímu využití paliva a čistějšímu hoření.

AKUMULAČNÍ MATERIÁL POWERSTONE TM 

PowerStone TM je jedinečný akumulační materiál vyvinutý přímo firmou Nordpeis. Akumuluje 

tepelnou energii vytvořenou spalováním dřeva, aby ji pak rovnoměrně a postupně po dlouhou 

dobu sálal do okolí. To zajistí dokonalou tepelnou pohodu bez přetápění místnosti. PowerStone 

je využíván a nabízen s řadou kamen Salzburg. 
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VÝHODY AKUMULAČNÍCH  
KAMEN SALZBURG 
-    Zdravé sálavé teplo po dobu více než 20-ti hodin

-    Bezkonkurenční poměr ceny, hmotnosti akumulace a užitných vlastností

-    Jednoduchá a rychlá instalace do moderních interiérů

-    Požadovaný průměr odkouření pouze 150 mm

-    Suchá montáž modulárních dílů podle přehledného návodu

-    Cenově dostupnější alternativa k akumulačnímu krbu

-    Zaručená funkčnost od výrobce
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AKUMULACE TEPLA
Základním principem finských kamen je několikahodinové natápění kamen menšími 

dávkami paliva. Akumulační kamna se liší od ostatních kamen schopností akumulovat 

teplo a po dlouhou dobu je rovnoměrně sálat do místnosti.

Akumulační kamna Nordpeis fungují na principu spalin obcházejících topeniště. Díky 

tomu se rovnoměrně prohřívají celá kamna od shora až dolů. Součástí výrobku je 

zatápěcí klapka. Pokud je klapka uzavřena, spaliny prochází dokola kolem ohniště 

a předávají tepelnou energii akumulačnímu jádru. Tím se kamna „nabíjí“tepelnou 

energií, kterou posléze pomalu odsálají do svého okolí.

Modely ze řady Salzburg jsou schopné akumulovat a následně sálat rovnoměrně 

teplo po celý den, a to při velmi malých dávkách paliva.

Natápění kamen (aktivní přikládání paliva)

Kamna / krb

Sálání naakumulované tepelné energie
100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

25 %

25 %

25 %

25 %

hod.

kW

5 10 15 20

50 %

50 %

50 %



JAK TO FUNGUJE?
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THERMOTTE TM

Speciální vystýlka do spalovací 

komory Thermotte přispívá k vyšší 

teplotě spalování, vyšší účinnosti 

a čistějšímu hoření.

POWERSTONE TM

Tento akumulační materiál 

vyvinutý firmou Nordpeis se 

rychle nahřeje a poté po dlouhou 

dobu sálá příjemné teplo do okolí.

OPLÁŠTĚNÍ
Firma Nordpeis vyvinula speciální 

beton určený k opláštění krbů. 

Jedná se o velmi pevný materiál 

s vysokou teplotní odolností, který 

je přesto poměrně lehký.

VÍCEFUNKČNÍ  
SPALINOVÁ KLAPKA
Pokud je klapka uzavřena, 

spaliny prochází kolem ohniště 

a předávají tepelnou energii 

akumulačnímu jádru.

EXTERNÍ VZDUCH
Vzduch pro hoření je přiváděn 

z exteriéru a nedochází tak 

ke spalování kyslíku a odsávání 

tepla z obytné místnosti.
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SALZBURG S
Akumulační kamna Salzburg S jsou nejmenšími kamny z řady Salzburg. 

Svými rozměry a výkonem jsou vhodné do menších prostor  

a nízkoenergetických domů.

Salzburg S s nikou na dřevo 
a keramickou deskou

Salzburg S s nikou na dřevo 
a sadou na grilování – rošt

Salzburg S

   SALZBURG S
Rozměry V / Š / H   1 110 mm / 600 mm / 429 mm

Hmotnost   360 kg

Opláštění   ShapeStone Light

Možnosti přívodu vzduchu ano

Délka polen   30 cm

Nominální tepelný výkon 2,1 kW
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Salzburg S v provedení s bílým nátěrem
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SALZBURG M II
Druhá generace modelu Salzburg M II nabízí příjemné sálavé teplo mnoho 

hodin po dohořívání z pouhých 3 až 5 dávek paliva. Čistý design, moderní 

„ostré“ hrany, jedna vícefunkční klapka, zásobník na dřevo s možností 

umístění pod a nebo vedle kamen nebo varianta vyššího topeniště 

s podstavou dělá z kamen Salzburg M II jeden z nejoblíbenějších modelů.

   SALZBURG M II   SALZBURG M II +1
Rozměry V / Š / H   1 485 mm / 680 mm / 480 mm  1 805 mm / 680 mm / 480 mm

Hmotnost   610 kg    725 kg

Opláštění   ShapeStone Light   ShapeStone Light

Možnosti přívodu vzduchu ano    ano

Délka polen   30 cm    30 cm

Nominální tepelný výkon 2,4 kW    2,7 kW

Salzburg M II + 1Salzburg M II Salzburg M II 
s podstavou

Salzburg M II 
s nikou na dřevo
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Salzburg MII s podstavou v provedení s bílým nátěrem
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SALZBURG L
Kamna Salzburg L kromě svého akumulačního jádra z Power Stone 

materiálu nabízí i inovativní řešení rychlé konvekce. V přední části lze 

otevřením mřížky horký vzduch vést přímo do místnosti a tak rychle  

vyhřát požadovaný prostor.

   SALZBURG L   SALZBURG L + 1
Rozměry V / Š / H   1 710 mm / 800 mm / 550 mm  2 140 mm / 680 mm / 480 mm

Hmotnost   910 kg    1 273 kg

Opláštění   ShapeStone Light   ShapeStone Light

Možnosti přívodu vzduchu ano    ano

Délka polen   30 cm    30 cm

Nominální tepelný výkon 2 kW    2 kW

Salzburg L  
akumulace/konvekce

Salzburg L + 1  
akumulace/konvekce

Salzburg L 
akumulační

Salzburg L + 1 
akumulační
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Salzburg L akumulační v provedení s bílým nátěrem
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SALZBURG XL
Salzburg XL jsou největší akumulační kamna z řady Salzburg a tím pádem 

mají i nejvyšší akumulační kapacitu. Do ohniště lze přikládat polena  

do délky 50 cm.

Salzburg XL + 2Salzburg XL Salzburg XL + 1

   SALZBURG XL   SALZBURG XL + 1
Rozměry V / Š / H   1 650 mm / 1 150 mm / 600 mm 2 050 mm / 1 150 mm / 600 mm

Hmotnost   1 330 kg    1 672 kg

Opláštění   ShapeStone Light    ShapeStone Light

Možnosti přívodu vzduchu ano    ano

Délka polen   50 cm    50 cm

Nominální tepelný výkon 3,9 kW    4,1 kW

   SALZBURG XL +2  
   2 450 mm / 1 150 mm / 600 mm

   2 014 kg

   ShapeStone Light a PowerStone

   ano

   50 cm

   4,3 kW
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Salzburg XL+1 v provedení s bílým nátěrem
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SALZBURG C
Akumulační kamna Salzburg C mají rohová dvířka a umožňují tak ničím 

nerušený pohled do plamenů z několika směrů. Kamna Salzburg C lze 

umístit ke zdi či do rohu. V nabídce jsou v pravém i levém provedení.  

V horní části kamen lze teplý vzduch, pomocí otevření klapky, předávat 

přímo do místnosti. Po dosažení požadované teploty v místnosti se klapka 

uzavře a kamna opět fungují jako tradiční akumulační kamna.

   SALZBURG C
Rozměry V / Š / H   1 770 mm / 800 mm / 550 mm

Hmotnost   930 kg

Opláštění   ShapeStone Light

Možnosti přívodu vzduchu ano

Délka polen   40 cm

Nominální tepelný výkon 3,6 kW

Salzburg C Salzburg C
boční pohled
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Salzburg C v provedení s bílým nátěrem
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