
ECHEDO  
krbová kamna na kusové 
dřevo s ručním přikládáním

Pro pohodlí vaší domácnosti



Rozměry V x Š x H: 1111 x 530 x 470 mm

Průměr kouřovodu: 150 mm

Vyústění kouřovodu: nahoru, dozadu

Centrální přívod vzduchu: ano, zezadu, zespod

Jmenovitý výkon: 7 kW

Regulovatelný výkon: 3–8 kW

Účinnost: 80,2%

Hmotnost: 163 kg

Palivo: 
kusové dřevo suché, lisované 
dřevěné brikety

Vyhovuje normám: 

ČSN EN 13240:A2
DIN +
15a B-VG
BIm SchV 2

Barva korpusu: šedočerná (spacegray)

Dekory:
pískovec, serpentin (v budoucnu 
červený mramor, bílý vápenec)

 Vysoká kvalita použitých materiálů

  Topeniště z kvalitní oceli, roboticky svařeno – 
5 let záruka na prohoření topeniště 

 Komfortní a funkční regulace hoření pomocí 
ojedinělého systému AIRBOX ALL IN ONE* 

 Využívá moderní technologie CWT, FLW*

 Možnost jednoduchého seřízení dveří

 „Studená“ klika otevírání dveří bez nutnosti 
použít rukavici

 Jednoduše otevíratelný prostor pod kamny 
pomocí push-pull mechanismu

 Několik variant vyměnitelných kamenů

 Stále čisté sklo díky speciálnímu ofuku

 Kvalitní litinový rošt

TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÉ VÝHODY

ECHEDO krbová kamna na kusové dřevo s ručním přikládáním

Pro pohodlí vaší domácnosti

CWT (Clean Wood Technology) 
- technologie čistého spalování dřeva  

Unikátní technologie spalování dřeva včetně vy-
užití takto vzniklé energie vytvořená společností 
VIADRUS. Využívá řízenou a cílenou distribu-
ci spalovacího vzduchu do míst žádoucích pro 
účinné a co možná nejdokonalejší spálení emisí 
škodlivin hoření a na prodloužení cesty vzniklých 
spalin uvnitř topeniště, vedoucí k většímu předání 
tepla do stěn kamen a tím i do místnosti.

FLW (Flue Gas Long Way System) 
- technologie zpomaleného průchodu spalin

Systém zaručuje maximální možné setrvání 
spalin ve spalinové komoře kamen za pomoci 
vytvořeného labyrintu z deflektorů, čímž se pře-
dá značná část tepla do stěn kamen a tím i do 
místnosti. Zvyšuje se tak tepelná pohoda v do-
mácnosti.

AAO (Airbox All-In-One) 
- optimální dělení spalovacího vzduchu

Optimální rozdělení množství spalovacího vzdu-
chu do nejhlavnějších částí kamen, tedy pod rošt, 
dále skrz vyhřívané kanály až k samotnému sklu, 
kde zajišťuje neustálou čistotu skla během hoření 
a dohořívání až k velmi podstatnému dávkování 
vzduchu v místech, kde ještě může dojít k pře-
měně toxického oxidu uhelnatého CO na člověku 
neškodný oxid uhličitý CO2. Maximálně kom-
fortní obsluha díky jedinému regulačnímu prvku 
umístěnému na chladném místě. 

*

CLEAN WOOD TECHNOLOGY
BY VIADRUS
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Objednací kód Typové označení Provedení

23 267 Kamna ECHEDO 01 Plech

23 268 Kamna ECHEDO 02 Pískovec

23 269 Kamna ECHEDO 03 Serpentine

MOŽNÉ VARIANTY

NÁHLED DETAILU
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Možnost přivedení centrálního 
vzduchu zezadu a zespod

samouzavírací 
mechanismus mohutný 

litinový rošt

chlazená klika

jednopáčkový mechanismus
ovládání spalinového vzduchu

Možnost odvodu 
spalin shora a zezadu

úložný prostor



VIADRUS a.s. 
 
Bezručova 300 
735 81 Bohumín 
Česká republika

Infolinka: 800 133 133 
Fax :+420 596 082 822 
info@viadrus.cz 
www.viadrus.cz 
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