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ZÁHRADNÉ KRBY HERMAPRO  
ZÁBAVA PRI GRILE A ZDROJ TEPLA

 PRE HOTELY A GASTRONÓMIU   

ZE
RTIFIZIERT

Z-006/2016

 

 

Nerezové záhradné krby HERMAPRO sú ručne vyrobený kvalitný bavorsko-rakúsky 
výrobok a vďaka ich rôznym príslušenstvám ako (grilovací rošt, steaková panvica, 
hrniec na varené víno atď.) sú všestranný spoločníkom vo Vašich strávených hodín 
v záhrade či na terase. Mobilné nerezové záhradné grilovacie krby HERMAPRO
vám prinesú potešenie a kvalitu života za každých okolností vo Vašom dome! 
Tešte sa a oslavujte nezabudnuteľné chvíle - spoločné romantické večere alebo 
šťastné grilovačky s rodinou, priateľmi a kolegami. S jedinečným ručne vyrobeným 
HERMAPRO záhradným krbom si urobíte zo svojej terasy alebo záhrady 
oázu pohody a pokoja! 

Jednoducho si predĺžte sezónu na terase, záhrade alebo ponúknite svojim hosťom niečo 
špeciálne. Usporiadajte nezabudnuteľné grilovačky a zároveň použite terasový krb tiež 
ako zdroj tepla. Záhradný krb HERMAPRO je možné použiť aj na varenie punču
alebo v lyžiarskych chatách na (varenie vína, respektíve pečenie gaštanov).



VARIO 80  
VARIO 70

PRÍSLUŠENSTVO
  

Otváracie
dvere

Steak - panvica Wok - panvica

gril - rošt

Elektrický otočný rošt Kotlík

grilovací plech podložka pod gril

Mobilné záhradné krby HERMAPRO, 
vyrobené zo 100% nemeckej masívnej 
nehrdzavejúcej ocele v dvoch modelových 
veľkostiach Vario 70 (Ø 70cm, výška 2,30 m) 
a Vario 80 (Ø 80 cm, výška 2,60 m). 

Záhradné krby HERMAPRO sú štandardne 
dostupné v čierno-antracitovej a strieborno - 
šedej farbe. Vďaka krajšiemu dizajnu a ešte 
stabilnejšej možnosť výroby je však 
odporúčaný vzhľad leštenej  nehrdzavejúcej 
ocele. V kombinácii s  jedinečne 
integrovanými a o 360 °  točnými dverami 
proti ochrane pred lietajúcimi iskrami z 
ohniska zaisťujú bezpečnosť a pohodlie po 
celú dobu pri vykurovaní terasového krbu. 
Ľahko vytiahnuteľná
vaňa z nehrdzavejúcej ocele bez deformácií,  
spaľovacia komora a
priestranná zásuvka na popol, dovoľuje 
dokonalé a rýchle čistenie.

Záhradné krby HERMAPRO sú prvotriedne
Bavorsko-rakúske kvalitné výroboky, ktoré 
sa dájú umiestniť kdekoľvek a použiť na 
čokoľvek počas celého roka (grilovanie, 
varené víno, varenie punču, restovanie 
gaštanov, zdroj tepla atď.)
Strávite s ním nezabudnuteľné dni a večery s 
rodinou a priateľmi na vašej terase alebo 
záhrade.



Nerezové krby pre:
Záhrady, terasy, penzióny, hotely, chaty, 

VARIO 70
Ø 70 cm · výška: 230 cm
Váha: cca. 95kg, farba sivá 

VARIO 80
Ø 80 cm · výška: 260 cm

Váha: cca. 105kg, farba čierna

Ing. Martin Žiga
Tel.+421 917 121 748
martin.ziga@effitherm.sk
www.effitherm.sk
____________________________
Effitherm, s.r.o.
Štiavnická cesta 8
SK-03401 Ružomberok

IČO 47395826
DIČ 2023845175
Zápis v ORSR, Žilina, Oddiel:Sro, Vl.č.59955/L

mailto:martin.ziga@effitherm.sk
mailto:martin.ziga@effitherm.sk
http://www.effitherm.sk
http://www.effitherm.sk

	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

