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Krbová kamna VERNER 6/0 
 
Krbová kamna VERNER 6/0 s možností obsluhy z jiné místnosti. 

Tato krbová kamna jsou ideálním hlavním i doplňkovým  

topidlem v objektech vytápěných elektřinou nebo  

plynem – jejich dodatečná instalace vede k výrazným  

úsporám nákladů na vytápění (až 50% úspora).  

 

celkový jmenovitý výkon   5 kW 

účinnost      78 % 

hmotnost     115 kg 

šířka      380 mm 

výška      850 mm 

hloubka     410 mm 

palivo      dřevo, dřevní brikety, 

štěpka 
 

 

 
 

 

 

 

objednací číslo typ cena bez DPH cena s DPH 

b209.10217.z Krbová kamna 6/0 bez krytu kouřovodu  21 600,- 26 136,- 

b209.10217.PZz 
Krbová kamna 6/0 bez krytu kouřovodu              

(oboustranné přikládání) 
24 900,- 30 129,- 

b209.43327 Kryt kouřovodu na 6/0 (6/3) 1 040,- 1 258,- 

b209.43555 Kryt kouřovodu na 6/0R (6/3R) 1 480,- 1 791,- 
 

Interiérový kotel VERNER 6/3 

Krbová kamna VERNER 6/3 s možností obsluhy z jiné místnosti. 

Kotel je ideálním hlavním i doplňkovým topidlem. 

Kotel má také velký objem přikládacího prostoru a popelníku.  

Díky mohutné keramické vyzdívce se vyznačuje vysokou  

stáložárností (až 12 hodin od přiložení do vyhoření)  

a má vysokou účinnost spalování, která zaručuje minimální  

spotřebu paliva.  

 

celkový jmenovitý výkon   6,5 kW 

výkon předávaný do topné soustavy  3,5 kW 

účinnost      80 % 

hmotnost     117 kg 

šířka      380 mm 

výška      850 mm 

hloubka     410 mm 

palivo      dřevo, dřevní brikety, štěpka 
 

 

 

 

 

objednací číslo typ cena bez DPH cena s DPH 

b209.10217.v Interiérový kotel 6/3 bez krytu kouřovodu  21 800,- 26 378,- 

b209.10217.PZv 
Interiérový kotel 6/3 bez krytu kouřovodu              

(oboustranné přikládání) 
26 500,- 32 065,- 

b209.43327 Kryt kouřovodu na 6/0 (6/3) 1 040,- 1 258,- 

b209.43555 Kryt kouřovodu na 6/0R (6/3R) 1 480,- 1 791,- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny ceníky výrobků vydané před 1.1.2013. 
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Krbová kamna VERNER 9/0 
 
Krbová kamna VERNER 9/0 jsou ideálním doplňkovým topidlem. 

Mají velký objem přikládacího prostoru a popelníku. Díky mohutné keramické vyzdívce 

se vyznačují vysokou stáložárností (až 12 hodin od přiložení do vyhoření) a mají 

vysokou účinnost spalování, která zaručuje minimální spotřebu paliva.  

 

Krbová kamna VERNER 9/0 bez obtíží dosahují výkonu o 20 – 30% vyššího než je 

jejich jmenovitá hodnota, což umožňuje rychlé vytopení i silně prochladlých objektů.  

 

celkový jmenovitý výkon   8 kW 

účinnost      80 % 

hmotnost     155 kg 

šířka      530 mm 

výška      850 mm 

hloubka     530 mm 

palivo      dřevo, dřevní brikety, štěpka 
 

 

 

objednací číslo typ cena bez DPH cena s DPH 

b208.10202.z Krbová kamna 9/0 bez krytu kouřovodu  29 800,- 36 058,- 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interiérový kotel VERNER 9/5 

Interiérový kotel VERNER 9/5 je ideálním doplňkovým topidlem. Je ale navržen tak, 

aby mohl sloužit i jako jediný zdroj vytápění v objektu při trvalém provozu. Při plném i 

sníženém výkonu je garantován podíl výkonu do teplovodního okruhu (možnost vytápět 

radiátory v další místnosti a ohřívat užitkovou vodu).  

 

Kotel má velký objem přikládacího prostoru a popelníku. Díky mohutné keramické 

vyzdívce se vyznačuje vysokou stáložárností (až 12 hodin od přiložení do vyhoření) a má 

vysokou účinnost spalování, která zaručuje minimální spotřebu paliva. Bez obtíží 

dosahuje výkonu o 20 – 30% vyššího než je jeho jmenovitá hodnota, což umožňuje 

rychlé vytopení i silně prochladlých objektů. 

celkový jmenovitý výkon   9 kW 

výkon předávaný do topné soustavy  5 kW 

účinnost      80 % 

hmotnost     160 kg 

šířka      530 mm 

výška      850 mm 

hloubka     530 mm 

palivo      dřevo, dřevní brikety, štěpka 

 
 

objednací číslo typ cena bez DPH cena s DPH 

b208.10202.v Interiérový kotel 9/5 bez krytu kouřovodu  32 900,- 39 809,- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny ceníky výrobků vydané před 1.1.2013. 
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Interiérový kotel VERNER 13/10.1 

 
Nová generace topidel VERNER spojuje přednosti kotlů  

a krbových kamen. Interiérový kotel VERNER 13/10.1  

nabízí pohodu a teplo rodinného krbu společně s vysokou  

výhřevností a komfortem vytápění při napojení na teplovodní  

okruh tepelné soustavy. Vysoká účinnost a kvalita spalování  

zaručují úsporný provoz při minimálním zatížení životního  

prostředí. 

 

 

celkový jmenovitý výkon   9 kW 

výkon předávaný do topné soustavy  7 kW 

účinnost      87,4 % 

zadní přikládání    ano 

hmotnost     235 kg 

výška      1254 mm 

šířka      590 mm 

hloubka     470 mm 

palivo      dřevo, dřevní brikety, 

štěpka 

 

 

objednací číslo typ cena bez DPH cena s DPH 

b213.10806  Interiérový kotel 13/10.1 (výkon 9/7 kW) 62 800,- 75 988,- 

b213.10806.PZ  
Interiérový kotel 13/10.1  

(oboustranné přikládání), (výkon 9/7 kW) 
64 800,- 78 408,- 

b213.10806.SC 
Interiérový kotel 13/10.1 (výkon 9/7 kW) 
- provedení stříbrnočerné           

62 800,- 75 988,- 

b213.10806.BR  
Interiérový kotel 13/10.1 (výkon 9/7 kW) 
- provedení bordó               

62 800,- 75 988,- 

b213.10806.BC 
Interiérový kotel 13/10.1 (výkon 9/7 kW) 
- provedení bronzovočerné               

62 800,- 75 988,- 

b213.10806.H 
Interiérový kotel 13/10.1 (výkon 9/7 kW) 
- provedení hnědé               

62 800,- 75 988,- 

b213.10806.BLU 
Interiérový kotel 13/10.1 (výkon 9/7 kW) 
- provedení modré               

62 800,- 75 988,- 

b213.10806.PZSC 
Interiérový kotel 13/10.1 (výkon 9/7 kW) 
- provedení stříbrnočerné (oboustranné přikládání) 

64 800,- 78 408,- 

b213.10806.PZBR 
Interiérový kotel 13/10.1 (výkon 9/7 kW) 
- provedení bordó (oboustranné přikládání) 

64 800,- 78 408,- 

b213.10806.PZBC 
Interiérový kotel 13/10.1 (výkon 9/7 kW) 
- provedení bronzovočerné (oboustranné přikládání) 

64 800,- 78 408,- 

b213.10806.PZH 
Interiérový kotel 13/10.1 (výkon 9/7 kW) 
- provedení hnědé (oboustranné přikládání) 

64 800,- 78 408,- 

b213.10806.PZBLU 
Interiérový kotel 13/10.1 (výkon 9/7 kW) 
- provedení modré (oboustranné přikládání) 

64 800,- 78 408,- 

b212.35254 Rám pro 13/10 – přední 4 800,- 5 808,- 

b212.35307 Rám pro 13/10 – zadní (malá dvířka) 6 200,- 7 502,- 

b212.35297 Rám pro 13/10 – zadní (velká dvířka) 6 200,- 7 502,- 

 
Poznámka: 

9, 13….celkový výkon interiérových kotlů v kW 
/7,10……výkon předaný do teplovodního výměníku  

 
 

Interiérové kotle 13/10, 13/10.1 a 13/10.2 mají instalovanou vychlazovací smyčku v teplovodním výměníku 
 

Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny ceníky výrobků vydané před 1.1.2013. 
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Interiérový kotel VERNER 13/10 

 
Nová generace topidel VERNER spojuje přednosti kotlů  

a krbových kamen. Interiérový kotel VERNER 13/10  

nabízí pohodu a teplo rodinného krbu společně s vysokou  

výhřevností a komfortem vytápění při napojení na teplovodní  

okruh tepelné soustavy. Vysoká účinnost a kvalita spalování  

zaručují úsporný provoz při minimálním zatížení životního  

prostředí. 

 

 

celkový jmenovitý výkon   13 kW 

výkon předávaný do topné soustavy  10 kW 

účinnost      87,4 % 

zadní přikládání    ano 

hmotnost     255 kg 

výška      1254 mm 

šířka      590 mm 

hloubka     532 mm 

palivo      dřevo, dřevní brikety, štěpka 

 

 

objednací číslo typ cena bez DPH cena s DPH 

b212.10666 Interiérový kotel 13/10 62 800,- 75 988,- 

b212.10666.PZ Interiérový kotel 13/10 (oboustranné přikládání) 64 800,- 78 408,- 

b212.10666.SC 
Interiérový kotel 13/10  
- provedení stříbrnočerné           

62 800,- 75 988,- 

b212.10666.BR 
Interiérový kotel 13/10  
- provedení bordó                           

62 800,- 75 988,- 

b212.10666.BC 
Interiérový kotel 13/10  
- provedení bronzovočerné                           

62 800,- 75 988,- 

b212.10666.H 
Interiérový kotel 13/10  
- provedení hnědé           

62 800,- 75 988,- 

b212.10666.BLU 
Interiérový kotel 13/10  
- provedení modré                           

62 800,- 75 988,- 

b212.10666.PZSC 
Interiérový kotel 13/10  
- provedení stříbrnočerné (oboustranné přikládání) 

64 800,- 78 408,- 

b212.10666.PZBR 
Interiérový kotel 13/10 
- provedení bordó (oboustranné přikládání)           

64 800,- 78 408,- 

b212.10666.PZBC 
Interiérový kotel 13/10 
- provedení bronzovočerné (oboustranné přikládání)           

64 800,- 78 408,- 

b212.10666.PZH 
Interiérový kotel 13/10 
- provedení hnědé (oboustranné přikládání)           

64 800,- 78 408,- 

b212.10666.PZBLU 
Interiérový kotel 13/10 
- provedení modré (oboustranné přikládání)           

64 800,- 78 408,- 

b212.35254 Rám pro 13/10 – přední 4 800,- 5 808,- 

b212.35307 Rám pro 13/10 – zadní (malá dvířka) 6 200,- 7 502,- 

b212.35297 Rám pro 13/10 – zadní (velká dvířka) 6 200,- 7 502,- 

 
 
 
 
 

 
Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny ceníky výrobků vydané před 1.1.2013. 
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Interiérový kotel VERNER 13/10.2 

 
Nová generace topidel VERNER spojuje přednosti kotlů  

a krbových kamen. Interiérový kotel VERNER 13/10.2  

nabízí pohodu a teplo rodinného krbu společně s vysokou  

výhřevností a komfortem vytápění při napojení na teplovodní  

okruh tepelné soustavy. Vysoká účinnost a kvalita spalování  

zaručují úsporný provoz při minimálním zatížení životního  

prostředí. 

 

 

celkový jmenovitý výkon   13 kW 

výkon předávaný do topné soustavy  11,5 kW 

účinnost      87,4 % 

zadní přikládání    ano 

výška      1235 mm 

šířka      590 mm 

hloubka     490 mm 

palivo      dřevo, dřevní brikety, štěpka 

 

 

 

objednací číslo typ cena bez DPH cena s DPH 

b214.11144 Interiérový kotel 13/10.2 (bez kapotáže) 75 100,- 90 871,- 

b214.11144.PZ Interiérový kotel 13/10.2 (oboustranné přikládání) bez kap. 78 400,- 94 864,- 

b214.37320h9005 Kapotáž k IK 13/10.2   ( interiérová )    černá 6 000,- 7 260,- 

b214.37320cb44250 Kapotáž k IK 13/10.2   ( interiérová )    bronzovočerná 6 000,- 7 260,- 

b214.37320sb43985 Kapotáž k IK 13/10.2   ( interiérová )    stříbrnočerná 6 000,- 7 260,- 

b214.37555h9005 Kapotáž zazdívací přední k IK 13/10.2   černá 4 600,- 5 566,- 

b214.37555cb44250 Kapotáž zazdívací přední k IK 13/10.2   bronzovočerná 4 600,- 5 566,- 

b214.37555sb43985 Kapotáž zazdívací přední k IK 13/10.2   stříbrnočerná 4 600,- 5 566,- 

b214.37549h9005 Kapotáž zazdívací zadní k IK 13/10.2     černá 3 300,- 3 993,- 

b214.37549cb44250 Kapotáž zazdívací zadní k IK 13/10.2     bronzovočerná 3 300,- 3 993,- 

b214.37549sb43985 Kapotáž zazdívací zadní k IK 13/10.2    stříbrnočerná 3 300,- 3 993,- 

b214.88477 Rám zazdívací k IK 13/10.2 1 700,- 2 057,- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny ceníky výrobků vydané před 1.1.2013. 
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Interiérový kotel VERNER 16/11 
 

Interiérový kotel VERNER 16/11 je navržen tak, aby mohl sloužit jako jediný 

zdroj vytápění v objektu při trvalém provozu. Může ale sloužit i jako doplňkové 

topidlo v objektech s většími tepelnými ztrátami, které jsou vytápěny elektřinou 

nebo plynem. Dodatečná instalace interiérového kotle vede k výrazným úsporám 

nákladů na vytápění (až 50% úspora).  

 

Kotel má velký objem přikládacího prostoru a popelníku. Díky mohutné keramické 

vyzdívce se vyznačuje vysokou stáložárností (až 12 hodin od přiložení do vyhoření) 

a má vysokou účinnost spalování, která zaručuje minimální spotřebu paliva. Bez 

obtíží dosahuje výkonu o 20 – 30% vyššího než je jeho jmenovitá hodnota, což 

umožňuje rychlé vytopení i silně prochladlých objektů. 

 

celkový jmenovitý výkon   16 kW 

výkon předávaný do topné soustavy  11 kW 

účinnost      80 % 

hmotnost     220 kg 

šířka      570 mm 

výška      1030 mm 

hloubka     515 mm 

palivo      dřevo, dřevní brikety, štěpka 
 

objednací číslo typ cena bez DPH cena s DPH 

b211.10392.C Interiérový kotel 16/11 bez krytu kouřovodu  39 900,- 48 279,- 

b211.67258 Vychlazovací smyčka 7 870,- 9 523,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny ceníky výrobků vydané před 1.1.2013. 
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