
Krbová kamna či biokrb? Vybírejte podle funkcí i 

designu 

Litina, výměník, kachle nebo moderní bio styl? Výběr krbu nebo kamen není jednoduchý, 

protože existuje velké množství druhů. Připravili jsme pro vás krátké shrnutí, které vám pomůže 

při rozhodování. 

Krbová kamna s výměníkem vám šetří peníze 

Ať už máte velký nebo malý dům, pořízením krbových kamen s výměníkem nemůžete 

šlápnout vedle. Jsou totiž výkonná a spolehlivá. Jejich nespornou výhodou je možnost napojení 

na stávající topný systém (ať už elektrický, nebo plynový). Krbová kamna s výměníkem také 

snižují náklady na vytápění a investice do nich se vám vrátí už po první topné sezóně. 

Litinová krbová kamna dodají okamžité teplo 

Přijdete z práce, je vám zima a už se vidíte v bublinkové koupeli. Jenže jak co nejrychleji vytopit 

dům či byt? Jde to pomocí litinových krbových kamen, které vytopí místnost už během 

několika minut. Mezi další výhody patří dlouhá životnost a také možnost topení dřevem nebo 

uhlím.  

Krbová kachlová kamna vás zahřejí po celou noc 

Nestárnoucí klasikou jsou krbová kachlová kamna. V dnešní době jsou ceněná hlavně díky 

svému neotřelému designu, který ozvláštní každou místnost. I ony představují efektivní způsob 

vytápění. Kachle mají skvělé tepelné vlastnosti a hřejí dlouhou dobu i poté, co přestanete 

přikládat. 

Vyznavači moderních designů volí biokrb 

Oproti tradičním kachlovým kamnům stojí moderna – biokrb. Z hlediska designu představuje 

netradiční prvek, který zaujme na první pohled. Biokrby se vyrábí v několika barevných i 

tvarových variantách. Některé modely můžete dokonce libovolně přenášet z místa na místo. 

Biokrb v bytě? Žádný problém! 

Nespornou výhodou tohoto typu krbu je, že ke svému provozu nepotřebuje komín. Proto můžete 

umístit biokrb i v bytě. Oceníte také jeho čistý provoz – jako palivo do biokrbů slouží biolíh. Při 

jeho spalování nevznikají saze, jen vodní pára a oxid uhličitý. Ten je sice bez barvy a zápachu, 

přesto ale doporučujeme biokrby umisťovat do místností s dostatečným odvětráváním. 

https://eshop.unihobby.cz/stavba-kamna-a-krby-krbova-kamna-a-biokrby-krbova-kamna-igotherm-gori-krbova-kamna-litinova/130856p/
https://eshop.unihobby.cz/stavba-kamna-a-krby-krbova-kamna-a-biokrby-krbova-kamna-kachlova-kamna-florencie-i-zelena/135211p/
https://eshop.unihobby.cz/stavba-kamna-a-krby-krbova-kamna-a-biokrby-biokrby/6529c/


Při výběru se poraďte s odborníky 

Výběr správného zdroje tepla není jednoduchý. Pokud máte zájem o další informace nebo 

pokud potřebujete poradit, navštivte Uni Hobby. Proškolený personál vám ochotně pomůže v 

jakékoliv pobočce v České republice. 


