Příjemný pocit tepla

KATALOG 2019

Vytvořili jsme kamna,
která hřejí déle,
spotřebují méně dřeva,
pohodlněji se obsluhují
a vytvoří v interiéru
příjemné a zdravé klima.
Objevte přednosti jedinečných
akumulačních kamen Tonwerk.

KLIMA V INTERIÉRU

Proč je
sálavé teplo zdravější
než teplo konvekční?
Srovnání sálavého a konvekčního tepla
Běžná krbová kamna

Akumulační kamna Tonwerk
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Všechny objekty v místnosti, ať už jsou na podlaze nebo
na stropě, jsou sálavým teplem zahřívány rovnoměrně.
Sálavé teplo, to jsou infračervené paprsky, které působí na
velkou vzdálenost. Pokud narazí na předmět, ohřejí ho. U lidí
pronikají krátkovlnné infračervené paprsky až do hloubky
10 mm pod pokožku a ohřívají cévy, takže se teplo rozlije krví
do celého těla.

22° C

V případě konvekčního tepla se silně ohřívá vzduch
v místnosti, a je využíván jako teplonosné médium. Tento
silně ohřátý vzduch stoupá kvůli své nižší hustotě vzhůru a
hromadí se u stropu, čímž dochází k intenzivní cirkulaci
vzduchu a víření prachu v místnosti.
Vlhkost obsažená v teplém vzduchu navíc kondenzuje na
zdech.

Sálavé teplo – víc než jen horký vzduch
Akumulační kamna Tonwerk odevzdávají kvůli nízké průměrné teplotě (< 90 °C) a velké ploše
povrchu primárně sálavé teplo – a to po dobu několika hodin bez přikládání.
V případě krbových kamen dojde na malé ploše ocelového povrchu k vývinu velmi vysoké teploty
(> 180 °C), čímž vznikne velký podíl konvekčního tepla.

ODEVZDÁVÁNÍ TEPLA

Proč akumulační kamna Tonwerk
odevzdávají teplo až 16 hodin?

Srovnání průběhu střední hodnoty teploty povrchu
Běžná krbová kamna

Akumulační kamna Tonwerk
1

	
Příjemné teplo po více než 8 hodinách:
T-TWO STONE, SWING a STEEL, MODULA
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Příjemné teplo po více než 12 hodinách:
T-ART, T-SKY
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	Odevzdávání tepla v pásmu přehřátí:
běžná krbová kamna,
nutné je časté přikládání
	
Přikládání

	
Příjemné teplo po více než 16 hodinách:
T-LINE HV, T-LINE, T-NEO, TERMICA
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Příjemné teplo po dobu až 16 hodin
Integrované akumulační jádro z tepelně vysoce vodivé žáruvzdorné keramiky pojme při odhořívání dřeva více než 60 % uvolněné energie a akumuluje ji, aby ji později mohlo zase pomalu
odevzdávat do okolí. Přímé odevzdávání tepla kamny se tak sníží na snesitelnou míru, čímž se
zabrání přehřátí místnosti. Teplo akumulované v jádru je s časovou prodlevou a v přiměřené míře
odevzdáváno prostřednictvím vnějšího obložení do interiéru jako teplo sálavé. Tím je zajištěno, že
příjemná teplota v interiéru zůstane zachována po mnoho hodin.

SPOTŘEBA DŘEVA

Proč jsou akumulační kamna
Tonwerk mnohem efektivnější než
kamna krbová?
Srovnání spotřeby dřeva na 16 hodin odevzdávání tepla
Akumulační kamna Tonwerk

Běžná krbová kamna

1×

10 ×

6 kg

SPOTŘEBA DŘEVA

ZATOPENÍ

PŘILOŽENÍ

15 kg

SPOTŘEBA DŘEVA

Zatopit a zapomenout
Na rozdíl od normálních krbových kamen u akumulačních kamen Tonwerk platí: „zatopit a zapomenout“. Po přiložení jedné dávky dřeva o hmotnosti 6 kg si budete užívat až 16 hodin příjemného
tepla. V případě krbových kamen budete naproti tomu na 16 hodin odevzdávání tepla muset až
10krát přiložit. Spotřebujete na to přibližně 15 kg dřeva.
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TONWERK KDYSI A DNES

Historie úspěchu
hlíny a ohně
140 let existence společnosti Tonwerk Lausen

se neslo ve znamení podnikatelských vizí, inovativních nápadů,

nekonvenčních řešení a nezlomné odvahy dělat věci nově a jinak.

Vše v tomto tradičním podniku se odjakživa točilo okolo hlíny a ohně.

1872

Založení
Tonwerk Lausen
Výroba žáruvzdorných a keramických výrobků

1907

Založení
akciové společnosti
Tonwerk Lausen
AG
zaměřené na
výrobu žáruvzdorných výrobků pro
řemeslníky i
průmysl

1942

Stavba továrny na
podlahové panely
Výroba kabřincových obkladů
Koncem 60. let
zaměstnával
Tonwerk na
200 zaměstnanců.

Skupinová fotografie zaměstnanců oddělení ručního formování z roku 1917

Katalog Feuerfest a stánek
Tonwerku na veletrhu v roce
1925
8

1993

Akumulační kamna
na kusové dřevo
Od roku 1993
začala v rámci
manufaktury
vznikat divize
akumulačních
kamen na kusové
dřevo, jejichž
výroba se postupně stala hlavní
náplní Tonwerku.

2000

První exportní
aktivity
Lausen opustila
první kamna
určená do Německa a Japonska.

Byla to dlouhá cesta lemovaná pílí mnoha lidí, než si

plamenů. Za dobu kratší než jeden rok vyvinul její tým

manufaktura ze švýcarského Lausenu vysloužila svými

v roce 1993 jedinečný a v té době neobvyklý výrobek – zro-

mezinárodně oceňovanými akumulačními kamny vynika-

dila se akumulační kamna Tonwerk.

jící pověst, která ji dnes předchází. Jak již název
„Tonwerk“ napovídá, zabývala se ve svých počátcích
výrobou vypalovaného zboží. Už před přibližně 150 lety

Švýcarská kvalita a celosvětový úspěch

vyráběl Tonwerk cihly, žáruvzdorné nádobí a šamotové

Uvedení prvních akumulačních kamen od Tonwerku na trh

obklady z místní hlíny s vysokým obsahem jílu (Hupperer-

mělo takový úspěch, že brzy následovaly další exkluzivní

de).

modely, které svými inovacemi udávaly a dodnes udávají
tón celé branži. Kombinace mimořádného designu a
špičkové technologie byla mezinárodními porotami

Know-how, vize a vášeň

oceněna četnými cenami a vyznamenáními.

Společnost Tonwerk Lausen se už od svých počátků
věnovala umění využívat co možná nejefektivněji energii

2007

Tonwerk je
vůdčím dodavatelem akumulačních kamen.
Tonwerk dodává do
10 evropských zemí
a Japonska.

2009

Série eco2
Od roku 2009 vývoj
série eco2

2012

140 let
Společnost
Tonwerk Lausen
oslavila 140. výročí
založení.

2016

Tiba-Tonwerk
Společnosti Tiba
AG a Tonwerk
Lausen se spojily
pod firmou
Tiba-Tonwerk

2017

Nová série Steel
Uvedení nových
modelů s ocelovým
obložením a
akumulačním
jádrem

O téměř 100 let později –
tým společnosti Tiba-Tonwerk dnes

Tiba-Tonwerk je předním
švýcarským dodavatelem kamen
na dřevo, kuchyňských kamen a
kuchyňských linek na míru.
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SÉRIE CLASSIC

T–TWO STONE

Pro milovníky
nadčasové estetiky
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„Individualita a nadčasovost
se snoubí s nejmodernější technologií.
To je pro mě T-TWO STONE.“
Philippe Regnier, Lucemburk

Solidní, s rovnými liniemi, bez kudrlinek – to je asi nejlepší

design modelu T-TWO STONE podtrhuje bezpřechodová

popis modelu T-TWO STONE. Jeho jednoduchá elegance se

skleněná čelní stěna sloužící současně jako dvířka, která

bude krásně vyjímat v jakémkoli provedení. U vnějšího ob-

umožňují nerušený pohled do plamenů. Stejně jako u vari-

ložení máte kromě litého kamene na výběr také varianty

anty T-TWO SWING zajišťuje i zde optimální odhořívání a

nero assoluto, hladký mastek a pohledový beton. Kubistický

vysokou účinnost vertikálně koncipované topeniště.
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SÉRIE CLASSIC

T–TWO STONE
Vlastnosti

1

Prostorná spalovací 		
komora pro vertikální 		
odhořívání typické pro
Tonwerk.

2

	Akumulační vložka
zaručuje akumulaci tepla
na přibližně 6 hodin.

3

Integrované madlo dvířek
s magnetickým zavíráním
je k dostání v provedení
z ušlechtilé oceli nebo
v černé barvě.

4

	 Akumulační moduly
(T-TWO STONE / T-TWO
STEEL) integrované po
stranách zajišťují
dlouhotrvající akumulaci
tepla.

Údaje a fakta
Hmotnost: 

280 kg

Jmenovitý tepelný výkon: 

6,0 – 7,0 kW

Doba odevzdávání tepla (cca): 
Rozměry V / Š / H: 

6 h (3,5 – 4,0 kg dřeva)
1423 / 400 / 400 mm

Ocenění
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T–TWO SWING

Spousta ohně a tepla –
kompaktní a atraktivní
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SÉRIE CLASSIC

15

Dokonalý dojem naprosto nesouvisí s velikostí kamen. Ně-

loplošným prosklením bez rámu navíc poskytují velkorysý

kolikrát vyznamenaná akumulační kamna T-TWO SWING

pohled na půvabnou hru plamenů.

to dokazují hned ve dvou ohledech. Nejenže mají díky ele-

Kamna T-TWO SWING rozzáří svou elegancí i malý pro-

gantně zakřiveným bočním stěnám z litého kamene mimo-

stor. Propůjčí jakékoliv místnosti jedinečnou útulnost a

řádně hezký tvar a k tomu šetří místo, ale upoutají také

celému domovu pak zcela nevídanou kvalitu bydlení.

okamžitě pozornost všech návštěvníků. Jejich dvířka s ce-
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SÉRIE CLASSIC

T–TWO SWING

„Jednoduchá estetika jde ruku v ruce
s nadčasovou elegancí.“

Vlastnosti

Vincent von Groenhoff, Fribourg

1

Prostorná spalovací 		
komora pro vertikální 		
odhořívání typické pro
Tonwerk.

2

	Akumulační vložka
zaručuje akumulaci tepla
na přibližně 6 hodin.

3

Integrované madlo dvířek
s magnetickým zavíráním
je k dostání v provedení
z ušlechtilé oceli nebo
v černé barvě.

4

	 Akumulační moduly
(T-TWO STONE / T-TWO
STEEL) integrované po
stranách zajišťují
dlouhotrvající akumulaci
tepla.

Údaje a fakta
Hmotnost: 

260 kg

Jmenovitý tepelný výkon: 

6,0 – 7,0 kW

Doba odevzdávání tepla (cca): 
Rozměry V / Š / H: 

6 h (3,5 – 4,0 kg dřeva)
1423 / 440 / 376 mm

Ocenění
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SÉRIE CLASSIC

T–EYE

Perfektní designový
kousek – lhostejno jak ho
otočíte nebo natočíte
Život je třeba vychutnávat víc než jen z jedné stránky. Řekli jsme si, že
pro akumulační kamna platí totéž, a vyvinuli T-EYE. Tato kamna lze
na podstavci pěkného tvaru snadno otočit až o 360° podle toho, odkud
se zrovna chcete dívat.

19

To však není zdaleka jediná inovace, kterou tato neobvyklá

T-EYE je působivým designovým kouskem, který se svým

designová kamna přináší. Kamna T-EYE jsou vybavena au-

topným výkonem může směle měřit s akumulačními veliká-

tomatickou klapkou spalovacího vzduchu, která nevyžaduje

ny. Na pouhou jednu dávku dřeva bude do interiéru více než

žádnou obsluhu. V T-EYE pouze zatopíte – vše ostatní už

6 hodin odevzdávat zdravé sálavé teplo. Svým nezaměnitel-

kamna obstarají sama. Zkrátka a dobře: pohodlněji už to

ným designem navíc ozvláštní každý obytný prostor, a to i

nejde. Do T-EYE se navíc přikládá shora, což zaručuje čisto-

mimo topnou sezónu.

tu provozu, protože popel nepadá na podlahu.

„T-EYE hřeje příjemným teplem, lahodí oku
a je dnes už kultovním kouskem.“
Hans-Georg Zeiger, Curych

20

SÉRIE CLASSIC

T–EYE
Vlastnosti

1

3

	Do rukojeti k otáčení
kamen je zasunuta páčka
sloužící k otvírání horních
plnicích dvířek.

... a dvířka se otevřou
směrem nahoru.

2

	Při otvírání dvířek se
jednoduše zasune do
k tomu určeného otvoru…

4

	Dřevo lze do kamen
pohodlně přikládat shora.

Údaje a fakta
Hmotnost: 

200 kg

Jmenovitý tepelný výkon: 

5,0 kW

Doba odevzdávání tepla (cca): 
Rozměry V / Š / H: 

6h (3,0 kg dřeva)
945 / 530 / 575 mm

Ocenění

Design : GAAN Gabriela Vetsch, André Riemens
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SÉRIE CLASSIC

VEGA

Pěkně
efektivní
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„Když jsem kamna VEGA viděl poprvé,
uvědomil jsem si až při pozornějším pohledu,
že zde byl nově využit princip kachlových kamen.“
Jean Pfister, Lausanne

VEGA přesvědčí svými tvary i svou technologií. Velkoploš-

komory je často příliš krátká. Mají tak málo času na to, aby

né obložení kontrastuje se skleněnými dvířky bez viditel-

svou energii předaly do okolí. Do komína jsou pak sváděny

ných okrajů, aniž by byl narušen klidný dojem. Při celkové

příliš horké, takže energie přijde vniveč. Aby se tomu pře-

hloubce pouhých 39 cm je Vega opravdovým zázrakem co

dešlo, instalují se do kachlových kamen tzv. tahy, kterými

do úspory místa, a přesto pojme polínka o délce 33 cm.

jsou horké plyny vedeny. Tato technologie se používá i

Kromě toho lze Vegu vlevo nebo vpravo vybavit akumulač-

u kamen VEGA – doplněná o akumulační obložení, které

ním tahem, což se projeví výrazným zvýšením účinnosti.

obklopuje akumulační tah.

Cesta horkých kouřových plynů po opuštění spalovací
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SÉRIE CLASSIC

VEGA
Vlastnosti

1

Akumulační kamna Vega
lze doplňkově dovybavit
dodatečnou teplosměnnou plochou.

2

	Madlo dvířek ve výši těla
zaručuje pohodlí při
prvním naplnění kamen
dřevem i při dalším
přikládání polínek.

3

Jednoduchá obsluha 		
pomocí vzduchové 		
regulační klapky pod 		
skleněnými dvířky.

4

	Páčka dodatečné
teplosměnné plochy byla
integrována do krytu nad
spalovací komorou.

Údaje a fakta
Hmotnost: 

VEGA: 225 kg

Jmenovitý tepelný výkon: 

VEGA L: 315 kg
7,0 kW

Doba odevzdávání tepla (cca):  VEGA: 3h VEGA L: 6h (4,0 kg dřeva)
Rozměry V / Š / H: 

VEGA: 1202/598/391 VEGA L: 1202/850/391 mm
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T-ART

Elegantní kombinace
architektonické současnosti
a tradice
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SÉRIE ECO 2

27

„T-ART mě nadchl svými útrobami stejně jako zevnějškem.
Jsou to zkrátka kamna s charakterem.“
Marc Bertona, Neuchâtel

Akumulační kamna na kusové dřevo T-ART představují

finesami série eco2, zatápěcím modulem pro případ ztíže-

další příklad sebevědomého uplatnění mimořádných před-

ných tahových poměrů v komínovém průduchu a ručně zho-

ností technologie Tonwerk v praxi. T-ART přihlížejícím

toveným vnějším obložením z litého kamene s bohatým

učaruje, ať už svou dekorativností jako elegantní kus nábyt-

výběrem povrchů.

ku, nebo jako kamna půvabnou hrou plamenů a romantikou

Stačí naplnit topeniště dřevem a zatopit – zbytek za Vás

plápolajícího ohně.

udělá automatické zavírání dvířek, patentovaná doplňková

Také u tohoto modelu má funkčnost a energetická účinnost

automatická regulace přívodu externího vzduchu a techno-

nejvyšší prioritu: T-ART přesvědčí uživatele technickými

logie odhořívání shora dolů (top – down).
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SÉRIE ECO 2

T-ART
Vlastnosti

1

Během náročné ruční 		
práce získají rohy a hrany
prvků z litého kamene
svůj ušlechtilý jemný 		
výbrus.

3

Pokud se kouřovod připojí
zezadu, udělá T-ART 		
dojem celistvým horním
krytem z litého kamene.

2

	Díky svým velkoryse
dimenzovaným
skleněným dvířkám bez
rámu na čelní straně
působí T-ART moderně a
svěže.

4

	Markantně zahnuté
plochy modelu T-ART
podtrhují jeho jedinečnou
dynamičnost.

Údaje a fakta
Hmotnost: 

310 kg

Jmenovitý tepelný výkon: 

2,6 kW

Akumulační kapacita: 

19 kWh (5,5 kg dřeva)

Doba odevzdávání tepla: 
Rozměry V / Š / H: 

> 10,0 h
1500 / 466 / 316 mm

Údaje a fakta
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T-SKY

Kouzlo ohně v extratřídě –
moderní, funkční a působivé

30

SÉRIE ECO 2

31

„Pro mě jako architektku
jsou kamna T-SKY mnohem více
než jen symbolem vysoké kultury topení. Jsou součástí životního
stylu.“
Charlotte Hirschberg, Salzgitter

Také akumulační kamna T-SKY spojují nepřekonatelným

pátko, které pomáhá roztopit kamna při potížích s tahem

způsobem a v nevídané míře ekologii, inovace a design.

nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek. Stejně

Jejich mimořádný vzhled působivě podtrhují velká dvířka

jako u všech akumulačních kamen Tonwerk na kusové dře-

na čelní straně zhotovená z jednoho kusu zahnutého skla,

vo slouží i v tomto případě k individuálnímu uzpůsobení

která uživateli poskytují fascinující zážitek z pohledu do

četné varianty ručně zhotoveného obložení z litého kame-

ohně, a to ze všech úhlů.

ne, variabilní odvod kouřových plynů a otočný podstavec

Varianta T-SKY DUO je kromě patentovaných „vychytá-

(360°). Místo inteligentní automatické regulace přívodu

vek“ série eco2 navíc vybavena osvědčeným konvekčním

vzduchu lze T-SKY dodat i v základní variantě s manuál-

modulem, který zajišťuje vyšší výkon přímého tepla. Další

ním šoupátkem spalovacího vzduchu.

specialitou je u všech variant modelu T-SKY zatápěcí šou32

SÉRIE ECO 2

T-SKY
Vlastnosti

1

3

Mimořádný design 		
akumulačních kamen 		
T-SKY spojuje působivým
způsobem velkoplošné
obložení a zahnutou 		
skleněnou čelní stěnu
s dvířky.

	Díky ergonomicky
tvarovanému madlu je
otvírání a zavírání dvířek
topeniště snadnou věcí.

2

	Jako doplňkové vybavení
je ve variantě T-SKY DUO
dodáván konvekční
modul. Manuálním
zatápěcím šoupátkem
jsou naproti tomu
vybaveny všechny
varianty modelu T-SKY.

4

	Díky individuálně
zvolenému a ručně
zhotovenému obložení
z litého kamene jsou
každá kamna T-SKY
unikátem.

Údaje a fakta
Hmotnost: 

380 kg

Jmenovitý tepelný výkon: 

2,6 kW

Akumulační kapacita: 

20 kWh (6,0 kg dřeva)

Doba odevzdávání tepla: 

> 8,8 h

Rozměry V / Š / H: 

1646 / 475 / 570 mm

Ocenění
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T-LINE

Topení v nejlepší formě –
jednoduše zatopíte a užíváte si

34
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„Čisté teplo, které navozuje příjemné pocity.
Kamna T-LINE jsou všestranně geniálním
výrobkem a právem se o nich mluví jako o tepelném zázraku.“
Jörg Heitger, Solothurn

Flexibilita je vždycky dobrou vlastností. V tomto smyslu

mít teplíčko. Pohodlněji už zdravé teplo s efektivním vy-

zapadnou kamna T-LINE, která lze obdržet s nejrůznějšími

tápěním zkombinovat nelze.

variantami vnějšího obložení z litého kamene, harmonicky

Při zvýšené potřebě tepla je model T-LINE alternativně

do každého prostředí a zaujmou přihlížející sebevědomým

k dostání i ve vyšší variantě, která je vlajkovou lodí mezi

zevnějškem. Díky dvířkám s velkou skleněnou plochou a

akumulačními kamny Tonwerk.

zajímavým konturám udělá tento akumulační šampion, kte-

Systém PLUS, který je ke kamnům T-LINE PLUS dodáván

rého můžete v případě zájmu dovybavit otočným uložením,

jako doplňkové vybavení, spojuje krásu ohně s užitečnou

velmi dobrý dojem z jakékoliv strany.

distribucí tepla do celého domu, a to prostřednictvím tzv.

Musíte pouze zatopit – zbytek si už akumulační kamna

aquamodulu – trubkového výměníku, ve kterém se od kamen

T-LINE zařídí sama. Výsledkem bude příjemné sálavé tep-

ohřívá voda. Díky tomu lze do topného okruhu dodat až

lo po dobu 16 hodin. Ráno zatopíte – a ještě večer budete

50 % dostupné tepelné energie.

36
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T-LINE
Vlastnosti

1

Nejenže má T-LINE 		
elegantní křivky, ale zajistí
svému uživateli sálavé
teplo v nejzdravější 		
podobě.

2

3

... nebo vzadu.

4

	Kouřovod lze u kamen
T-LINE napojit nahoře...

U kamen T-LINE PLUS se
mezi akumulačním 		
blokem a vnějším 		
obložením nachází 		
AQUAMODUL.

Údaje a fakta
Hmotnost: 

430 kg  vyšší varianta: 520 kg

Jmenovitý tepelný výkon: 

2,4 kW

Akumulační kapacita: 

20 kWh (6,0 kg dřeva)

Doba odevzdávání tepla: 
Rozměry V / Š / H: 

vyšší varianta: 2,0 kW

> 12,2 h

1380 / 510 / 570 mm

vyšší varianta: > 14,1 h
vv: 1654 / 510 / 570 mm

Ocenění
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T-NEO

Formální a funkční
dokonalost

38
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„T-NEO pro mě představuje dokonalou jednotu technologie a designu.
Aquamodulem, který se prodává jako doplňkové vybavení,
vytápíme celý náš nízkoenergetický dům.“
Christian Fossen, Königswinter

Tento popis vystihuje akumulační kamna T-NEO asi nejlépe.

patentovanou technologii eco2 se sériově dodávanou auto-

Jejich nenapodobitelný design je v tom nejlepším slova smy-

matickou regulací přívodu externího vzduchu.

slu odlišuje od masy ostatních výrobků. Plynule navazující

Ve variantě T-NEO PLUS s aquamodulem poskytuje také

obložení z litého kamene se svým charakteristickým zaoble-

tento model možnost rozvádět teplo do celého domu. Speci-

ním je – jak je u Tonwerku obvyklé – k dostání v mnoha ba-

alitou výrobního programu Tonwerk je konvekční modul

revných kombinacích.

„DUO“ dodávaný jako doplňkové vybavení, který zajišťuje

Také T-NEO spojuje všechny vynikající vlastnosti akumu-

vyšší flexibilitu při odevzdávání tepla. V případě potřeby

lačních kamen Tonwerk na kusové dřevo: možnost otáčení

tak lze volit mezi čistě sálavým teplem a – pokud je někdy

o 360°, velká skleněná dvířka bez rámu umožňující nerušený

potřeba vytopit dům trochu rychleji – regulovatelným podí-

pohled do plamenů, variabilní odvod kouřových plynů a

lem konvekčního tepla.
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T-NEO
Vlastnosti

1

	Exkluzivní plynule
navazující obložení
z litého kamene dělá
z T-NEO skutečného
akumulačního šampiona.

2

	Díky technologii eco2
pouze otevřete dvířka,
vložíte dřevo, zapálíte a
pak už si jen užíváte.

3

	Konvekční modul
umožňuje u kamen T-NEO
DUO volit mezi konvekční
podporou vytápění a čistě
sálavým teplem.

4

	Zaoblené a nákladně
zabroušené hrany
propůjčují těmto kamnům
nadčasovou a zároveň
moderní eleganci.

Údaje a fakta
Hmotnost: 

420 kg

Jmenovitý tepelný výkon: 

2,4 kW

Akumulační kapacita: 

20 kWh (6,0 kg dřeva)

Doba odevzdávání tepla: 

> 12,2 h

Rozměry V / Š / H: 

1400 / 500 / 550 mm

Ocenění
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T-TWO STEEL

Moderní interpretace
klasiky
Mnohokrát oceněný nadčasový design kamen T-TWO,
který se vyznačuje rovnými liniemi, se ve variantě
T-TWO STEEL dočkal nové interpretace. Černá ocel s ostrými hranami podtrhuje nevtíravou eleganci kubického
tvaru T-TWO a je v dokonalé harmonii s rovnými liniemi
jeho skleněné čelní stěny bez viditelných okrajů.
T-TWO STEEL má kompaktní vnější rozměry pouhých 40 na
40 cm a snoubí se v něm akumulační kapacita, design a mnohostrannost. Osvědčený princip spalování odshora dolů
nahřívá po dobu více než dvou hodin akumulační jádro umístěné nad spalovací komorou i akumulační hmotu po stranách.

43

„Už dlouho jsme hledali kamna,
která by vypadala moderně a dlouho akumulovala teplo.
Minulý podzim jsme je našli v Bubendorfu.“
Max Hauser, Sissach
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T–TWO STEEL
Vlastnosti

1

Prostorná spalovací 		
komora pro vertikální 		
odhořívání typické pro
Tonwerk.

2

	Akumulační vložka
zaručuje akumulaci tepla
na přibližně 6 hodin.

3

Integrované madlo dvířek
s magnetickým zavíráním
je k dostání v provedení
z ušlechtilé oceli nebo
v černé barvě.

4

	 Akumulační moduly
(T-TWO STONE / T-TWO
STEEL) integrované po
stranách zajišťují
dlouhotrvající akumulaci
tepla.

Údaje a fakta
Hmotnost: 
Jmenovitý tepelný výkon: 
Doba odevzdávání tepla (cca): 
Rozměry V / Š / H: 

280 kg
6,0 – 7,0 kW
6 h (3,5 – 4,0 kg dřeva)
1423 / 400 / 400 mm
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TERMICA

Akumulace tepla
bez hranic

47

„I po téměř třech letech provozu se těchto kamen
stále ještě každé ráno dotknu a pokaždé mě překvapí,
že jsou i po 10 hodinách ještě citelně teplá.“
Stefanie Keller, Luzern

TERMICA udává v oblasti technologie akumulačních kamen

TERMICA PLUS: TERMICA s plusovým znaménkem rovná

na kusové dřevo měřítka. Její tvůrci se inspirovali přírodou

se ještě více tepla. Díky svému integrovanému vodnímu

a akumulační schopností písku. TERMICA tak disponuje

výměníku tepla a velké akumulační hmotě představuje TER-

14 komorami o celkové kapacitě odpovídající 220 kg křemi-

MICA PLUS ideální přídavné topení. Prostřednictvím vý-

čitého písku. Na jedno plné přiložení bude TERMICA ode-

měníku tepla je odváděno 50 % energie – zbytek se do okol-

vzdávat akumulované teplo po dobu více než 12 hodin.

ního prostoru uvolňuje s časovou prodlevou prostřednictvím

Toto teplo při tom bude příjemně vyzařováno do interiéru

akumulační hmoty.

prostřednictvím velké povrchové plochy. Dokonce ani při
maximálním výkonu vyzařování nebude povrch nepříjemně
horký, jak to známe u menších modelů krbových kamen.
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TERMICA
Vlastnosti kamen TERMICA

1

Akumulační tah a 		
akumulační komory: 		
horké kouřové plyny jsou
vedeny akumulačními
komorami nad spalovací
komorou.

2

	Přímý tah a akumulační
tah: za účelem dosažení
maximální účinnosti jsou
do akumulačních kamen
TERMICA zabudovány
různé akumulační tahy.
Během zatápění se
použije přímý tah.

Vlastnosti kamen TERMICA PLUS

3

Výměník tepla
akumulačních kamen 		
TERMICA PLUS (WWT9)
je mimořádně účinný a
výkonný a snadno se čistí
shora.

4

Přípojky pro přívod
a zpátečku i tepelnou 		
pojistku jsou umístěny na
zadní straně tak, aby byly
snadno přístupné.

Údaje a fakta
Hmotnost: 

580 kg

Jmenovitý tepelný výkon: 

8,0 kW

Doba odevzdávání tepla (cca): 
Rozměry V / Š / H: 

12 h (6,5 kg dřeva)
1370 / 552 / 553 mm
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MONOLITH

Moderní úsporný
ohnivý klenot

50
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„Ideální kamna do našeho malého bytu ve městě.
Nechtěli jsme přistoupit na žádný kompromis ohledně místa,
takže přicházel v úvahu pouze MONOLITH.“
Ramona Fricker, Thun

MONOLITH spojuje kompaktnost, komfort a design. Za

nachází dobře ukrytý zásobník na dřevo, který je rafinova-

nadčasovým vzhledem se skrývá více, než by člověk na

ně zabudovaný přímo do kamen, lze ho ale vyjmout a přenést

první pohled čekal. Nad spalovací komorou je umístěno pro

jinam.

Tonwerk typické akumulační jádro, díky kterému kamna

S hloubkou pouhých 25 cm a výkonem 5,3 kW je MONO-

vyzařují teplo ještě dvě hodiny po vyhasnutí. Úplně dole se

LITH ideální do menších prostor s nízkou potřebou tepla.
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MONOLITH
Vlastnosti

1

	Integrovaný zásobník na
dřevo z ušlechtilé oceli.

2

Kamnová dvířka
kombinují ocel a dřevo.

3

	Akumulační obložení
o hmotnosti 30 kg
zaručuje akumulaci tepla
na přibližně 2 hodiny.

4

	Ocelová deska, která je
součástí dodávky, se
dokonale hodí k designu
kamen.

Údaje a fakta
Hmotnost: 

180 kg

Jmenovitý tepelný výkon: 

5,3 kW

Doba odevzdávání tepla (cca): 
Rozměry V / Š / H: 

2 h (1,5 kg dřeva)
1504 / 400 / 250 mm
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CRISTIA

Nadčasovost
pro každý
vkus

55

Mohutná a přesto kompaktní kamna v puristickém stylu.

to nejdůležitější: ničím neomezovaný pohled na oheň a vy-

Běsnící oheň oddělují od okolí boční stěny o impozantní síle

soká teplota pečení 250 °C jsou zárukou povedených pekař-

10 mm. Skryté madlo a masivní dvířka – jeden z příkladů

ských výtvorů.

švýcarské kvality a špičkového designu. Kamna CRISTIA

CRISTIA MODULA: rovné linie, vysoká spalovací komora

lze na přání kombinovat s chlebovou píckou nebo akumulač-

s nezaměnitelnou hrou plamenů a akumulační hmota o hmot-

ním jádrem.

nosti 360 kg zajišťující příjemné sálavé teplo po dobu 6 hodin.

Kamna CRISTIA BACK vynikají svým pekařským uměním –

Kamna CRISTIA MODULA lze dodat s ocelovou nebo ka-

bez kompromisů v technologii či designu. Omezíme-li se na

mennou dekorační deskou jako doplňkovým vybavením.

„Za studeného počasí používáme kamna téměř každý den.
Když se pak domem navíc line vůně čerstvě napečeného chleba,
jsem na vrcholu blaha.“
Simone Kaufmann, Bern
56
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CRISTIA
Vlastnosti

1

Pořádně horko:
kolem chlebové pícky
proudí ze všech stran 		
horké kouřové plyny a 		
teplota uvnitř dosahuje až
250 °C.

2

	Účinná akumulace:
kolem akumulačního
konvekčního modulu
proudí ze všech stran
horké kouřové plyny.

3

Vzduchové štěrbiny 		
– designové prvky 		
kombinované
s funkčností.

4

	Jednoduchá obsluha
vzduchovým šoupátkem.

Údaje a fakta
Hmotnost: 
Jmenovitý tepelný výkon: 
Doba odevzdávání tepla (cca): 
Rozměry V / Š / H:

BACK: 315 kg

MODULA: 360 kg
6,0 kW
4 h (3,0 kg dřeva)

1335 / 448 / 468 mm
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K dispozici jako doplňkové
vybavení pro T-LINE
ve standardní i vyšší variantě a
pro T-NEO

Aquamodul Passiv:
atraktivní zdroj tepla pro celý dům
Modely s přídavným označením PLUS mohou díky tzv.

Při spálení pouhé jedné dávky dřeva o hmotnosti 6 kg je

aquamodulu – trubkovému výměníku, ve kterém se od

cca 50 % uvolněné energie odevzdáno do okolí jako

kamen ohřívá voda – v závislosti na potřebě tepla (spolu)

příjemné sálavé teplo a zbylých 50 % je současně dodáno

vytápět celý dům. Předpokladem je, že se jedná o dům

do topného okruhu. Díky konstantní účinnosti odevzdáva-

postavený nebo rekonstruovaný v nízkoenergetickém

jí kamna na jedno přiložení teplo po dobu cca 8–9 hodin.

standardu. Aquamodul se instaluje mezi akumulační blok

V akumulačních kamnech Tonwerk zatopíte ráno jednou

a vnější obložení (na principu absorbéru). Tím se výrazně

dávkou dřeva, večer znovu přiložíte a máte teplo prakticky

sníží přímé odevzdávání tepla do interiéru, což je důležité

nonstop.

u domů s velmi nízkou potřebou tepla.

Stěnové topení

Systém Passiv
Akumulační kamna se systémem PLUS
ohřívají topnou vodu a lze je připojit přímo
k systému ústředního topení v domě.

Podlahové topení
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Energie a výkon

Čas

Kamna

10 kWh (50 %), 1–2 kW

8–9 hodin

Aquamodul

10 kWh (50 %), 1–2 kW

8–9 hodin

Celkem

20 kWh (100 %)

INOVACE TONWERK

K dispozici jako doplňkové vybavení k modelu TERMICA

Aquamodul Direkt:
teplo bez hranic
TERMICA PLUS spojuje to nejlepší ze dvou světů:

Účinnost: trubkový výměník tepla je založen na stejné

akumulační kamna s dlouhodobým odevzdáváním tepla

technologii jako topné kotle. Nastojato vedené potrubí

a vodní výměník tepla s vysokým výkonem.

s virbulátory zajišťuje vysoký odpor a účinnost. Současně

Kamna TERMICA PLUS se od normálních krbových

však klapka pro přímý tah umožňuje snadné zatápění.

kamen s vodním okruhem odlišují ve třech ohledech:

Promyšlenost: přebytečné sálavé teplo je jímáno akumu-

Robustnost: velká spalovací komora je zhotovena ze

lační hmotou a s časovou prodlevou předáváno do výmění-

žáruvzdorného betonu armovaného ušlechtilou ocelí a

ku tepla a interiéru.

vybavena litinovým roštem.

Solární kolektory

Topné těleso
Podlahové topení

Zásobník

Systém Direkt
Akumulační kamna se systémem PLUS
ohřívají topnou vodu a je nutné je přes
vyrovnávací zásobník napojit na topný
systém.

Energie a výkon

Čas

Kamna

10 kWh (50 %), 1–4 kW

7–8 hodin

Aquamodul

10 kWh (50 %), 3–6 kW

2–3 hodiny

Celkem

20 kWh (100 %)
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INOVACE TONWERK

Konvekční modul zvyšuje v případě potřeby
přímé odevzdávání tepla

2

Princip spalování odshora dolů (top
– down) umožňuje odhořívání po dobu
více než 2 hodin (v závislosti na množství dřeva a tahu komína).

1

Akumulační jádro
z keramiky odolné vůči
velkému žáru odevzdává
naakumulované teplo
s časovou prodlevou.

Komfortní
automatické zavírání
zajišťuje pohodlné ovládání
dvířek.

5

3

4

Automatická vzduchová
klapka udržuje teplo v kamnech.

1

2

Akumulační jádro
ze žáruvzdorné keramiky

Princip spalování odshora dolů

Integrované akumulační jádro pojme při odhořívání dřeva
přibližně 60 % uvolněné energie, uloží ji a dosáhne při
tom teploty více než 400 °C. Po odhoření dřeva bude
akumulované teplo odevzdáváno do interiéru přes vnější
plášť kamen v podobě příjemného sálavého tepla. Střední
teplota povrchu se vlivem izolujícího vzduchového
polštáře mezi akumulačním jádrem a vnějším pláštěm
sníží tak, že se bude pohybovat v pásmu příjemně pociťovaného tepla.
60

Podívejte se na film!

www.youtube.com/TonwerkLausen

Princip spalování odshora dolů (top – down) umožňuje
přiložit do akumulačních kamen velkou dávku dřeva,
která je pak spálena během jednoho odhořívání a „nabije“
akumulační hmotu na maximum. Díky tomu lze dosáhnout doby odhořívání delší než 2 hodiny. Tímto pomalým
odhoříváním se minimalizuje produkce škodlivých látek,
není nutné přikládat a nedochází k poletování popela jako
u krbových kamen, která navíc spotřebují spoustu dřeva.

INOVACE TONWERK

3

Komfortní automatické
zavírání dvířek
Tento patentovaný systém zaručuje plynotěsnost podle
posledních platných standardů (DIBt, Německo) a bezpečné zavření dvířek. Nepotřebujete tedy žádnou další
kontrolní elektroniku pro ventilační zařízení. Náš
mechanický systém automatického zavírání dvířek je
uživatelsky přívětivý a nenáročný na údržbu.
Zajistí tlumené a přitom bezpečné zavření dvířek. Dvířka
lze navíc v otevřené poloze aretovat, aby bylo přikládání
ještě jednodušší.

4

Automatická vzduchová klapka
Zatopit a zapomenout: díky termomechanické vzduchové
klapce se už nemusíte o nic starat. Ve svých akumulačních
kamnech pouze zatopíte a zbytek zajistí vzduchová
klapka. Po odhoření se automaticky uzavře, a přeruší tak
přívod vzduchu. Díky tomu se naakumulované teplo udrží
v kamnech mnohem déle, což maximalizuje účinnost a
ušetří spoustu dřeva.

K dispozici jako standard
u modelů T-LINE a T-NEO,
jako doplňkové vybavení pak
u modelů T-ART a T-SKY

5

Konvekční modul:
pro rychlejší teplo
Při použití konvekčního modulu získáte jako mávnutím
kouzelného proutku další užitek spočívající ve vyšším
přímém odevzdávání tepla ve fázi zatápění a odhořívání.
V případě potřeby tedy můžete zvolit mezi konvekční
podporou vytápění a čistě sálavým teplem.

K dispozici jako doplňkové
vybavení u modelů T-NEO DUO
a T-SKY DUO

61

TECHNICKÉ ÚDAJE

SÉRIE CLASSIC

T-TWO
SWING

T-TWO
STONE

VEGA

VEGA L

T-EYE

T-LINE

Dávka paliva

3,5 kg

3,5 kg

4 kg

4 kg

3 kg

6 kg

Doba odhořívání1

1 – 1,5 hod.

1 – 1,5 hod.

1,5 – 2 hod.

1,5 – 2 hod.

1 hod.

2 hod.

Doba odevzdávání tepla

> 6,0 hod.

> 6,0 hod.

> 3,0 hod.

> 6,0 hod.

> 6,0 hod.

> 12,2 hod.

Účinnost

80 %

80 %

80 %

80 %

83 %

80 %

Jmenovitý tepelný výkon

6,0 - 7,0 kW

6,0 - 7,0 kW

6,0 kW

6,0 kW

5,0 kW

2,4 kW

Průběh teploty povrchu 100 / 50 / 25 %

3,6 / 8,8 / 12,2 hod.

Energetická třída

A

A

A+

A+

A+

A+

Hmotnost

220 kg

200 kg

225 kg

315 kg

200 kg

430 kg

Komínová přípojka

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Potřebný tah komína

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

Přípojka venkovního vzduchu

125 mm

125 mm

100 mm

100 mm

125 mm

125 mm

Zkušební norma

EN 13240 / 15a B-VG EN 13240 / 15a B-VG EN 13240 / 15a B-VG EN 13240 / 15a B-VG EN 13240 / 15a B-VG EN 15250 / 15a B-VG

Výhřevnost2 při
venkovní teplotě 0 °C

60 – 140 m3

60 – 140 m3

70 – 150 m3

70 – 150 m3

50 – 120 m3

80 – 200 m3

Provoz nezávislý na vzduchu
v místnosti (DIBt)

—

—

—

—

—

Z-43.12-258

Bezpečná vzdálenost od hořlavého
materiálu – po stranách / vzadu

100 / 100 mm

100 / 100 mm

450 / 250 mm

450 / 250 mm

100 / 100 mm

100 / 100 mm

150
1240

1380

241

ø125
90

945

1065
1202

1065
1202
241

ø125

ø125

195

600

400

Rozměry (mm)

570

575

300
420

150

158

850
150
391

158

400

150

376

200 176

850

150
318
391

440

530
695
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1

V závislosti na tahu komína a kvalitě palivového dřeva.

2

510

127

100

127

100

1423

1423

150

150

150

Směrné hodnoty závislé na kvalitě tepelné izolace a dispozicích interiéru. Výkonové hodnoty a vlastnosti výrobků vychází z podmínek ve zkušebně.

195

SÉRIE ECO2

SÉRIE STEEL

T-LINE
VYŠŠÍ
VARIANTA

T-NEO

T-SKY

T-ART

T-TWO
STEEL

MONOLITH

CRISTIA

TERMICA

6 kg

6 kg

6 kg

5,5 kg

3,5 kg

1,5 kg

3 kg

6,5 kg

2 hod.

2 hod.

2 hod.

2 hod.

1 – 1,5 hod.

0,75 hod.

1 – 1,5 hod.

2,5 – 3,0 hod.

> 14,1 hod.

> 12,2 hod.

> 8,8 hod.

> 10,0 hod.

> 6,0 hod.

> 2,0 hod.

> 4,0 hod.

> 12,0 hod.

84 %

80 %

84 %

81 %

80 %

84 %

78,8 %

78,8 % / 87 %

2,2 kW

2,4 kW

2,6 kW

2,6 kW

6,0 - 7,0 kW

5,3 kW

6,0 kW

6,0 kW

4,1 / 9,8 / 14,1 hod.

3,6 / 8,8 / 12,2 hod.

2,1 / 6,1 / 8,8 hod.

2,7 / 7,0 / 10,0 hod.

A+

A+

A+

A+

A

A+

A

A

520 kg

420 kg

380 kg

310 kg

220 kg

180 kg

360 kg

580 kg

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

80 mm

100 mm

100 mm

EN 15250 / 15a B-VG EN 15250 / 15a B-VG EN 15250 / 15a B-VG EN 15250 / 15a B-VG EN 13240 / 15a B-VG EN 13240 / 15a B-VG EN 13240

EN 13240

80 – 200 m3

80 – 200 m3

80 – 200 m3

80 – 200 m3

60 – 140 m3

50 – 80 m3

50 – 120 m3

80 – 200 m3

Z-43.12-258

Z-43.12-258

Z-43.12-383

Z-43.12-383

—

—

—

—

100 / 100 mm

100 / 100 mm

100 / 100 mm

100 / 100 mm

100 / 100 mm

250 / 250 mm

100 / 100 mm

100 / 100 mm

ø150

1370
297

80

1335
314
150

250

80

118

400

150

570

194

150
533

140

58
514

176
500

510

552
276 276

448
100

400

468

475

249

1423
400

272

190

127

100
ø125

150

195

1500
1360

ø150
1500
1330

1646

1480
176

550

570

ø125

ø125
90

ø125

ø125

195

100

ø125

150

ø150

135
ø125

1240

1400

150
ø125
90

1464

1654

ø150

150

150

150

466

63

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zásobník na dřevo z oceli
V 100–160 cm / Š 32 cm / H 36 cm

Zásobník na dřevo se skleněnými bočními stěnami
V 142 cm / Š 32 cm / H 37 cm

Zásobníky na dřevo od Tonwerku:
originální a elegantní
Aby bylo možné v kamnech kdykoliv pohodlně zatopit,

Kdo dřevo na topení skladuje raději tak, aby nebylo vidět,

měli byste mít vždy po ruce určitou zásobu palivového

určitě ocení praktický multifunkční box na dřevo. Hezky

dřeva. Omezíme-li se na to nejdůležitější: naše vysoce

tvarovaná kostka zhotovená z ušlechtilých materiálů se

kvalitní a účelné zásobníky na dřevo dokonale ladí se

vejde do každého kouta, a je přesto překvapivě prostorná.

všemi akumulačními kamny Tonwerk. Oba výše uvedené

Dřevo a pomůcky k zatápění lze uložit do oddělených

modely zásobníků na dřevo jsou vybaveny jednou nebo

přihrádek. Box může navíc sloužit i jako dekorativní

dvěma zásuvkami, do kterých můžete umístit vše, co je

stolička, jejíž víko je obloženo dřevem, nebo potaženo

obvykle potřeba k topení.

barevnou plstí.

Box na dřevo
V 48 cm / Š 40 cm / H 40 cm
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CESTA K VAŠIM AKUMULAČNÍM KAMNŮM TONWERK

1

Rádi Vás budeme informovat!

Podrobnější informace a videa o našich akumulačních kamnech najdete na těchto webových
stránkách.
www.tonwerk.swiss
2

Zažijte akumulační
kamna naživo

Užijte si s ničím nesrovnatelný
pocit sálavého tepla na jednom z našich pěti
výstavních míst, nebo u některého z našich
více než 100 vystavujících partnerů.
www.tonwerk.swiss/erleben
3

Vyberte si
a nechte si poradit

Nechte si poradit od pracovníků Tonwerku,
nebo některého z našich odborných partnerů.
Jen tak lze zaručit, že si vyberete výrobek,
který je pro Vás nejvhodnější.
www.tonwerk.swiss/beratung
4

Naplánujte a zrealizujte
instalaci

Naše kamna prodáváme prostřednictvím prověřených odborných partnerů. Máte tak záruku
bezchybného projektování i realizace.
www.tonwerk.swiss/partner
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Tiba AG
Hauptstrasse 147
CH-4416 Bubendorf
T + 41 61 935 17 10
F + 41 61 931 11 61
info@tiba.ch
www.tonwerk.swiss

Zastoupení v České republice:
TAUSH, s.r.o.
Nábřežní 475
664 71 Veverská Bítýška
T +420 605 769 836
info@taush.cz
www.taush.cz
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