KOMINICTVÍ - KAMNÁŘSTVÍ BURŠÍK
Člen cechu kominíků a kamnářů ČR

NAŠE FIRMA
Vítáme Vás na stránkách naší firmy. Dovolte krátké seznámení: Vznik a počátky firmy se datují k
roku 1997, kdy jsme se rozhodli nabídnout sedmileté zahraniční zkušenosti na našem českém trhu. Náš
provoz se nejprve nacházel na ulici Přimětická ve Znojmě, ale již v roce 2001 jsme se přestěhovali do nových
prostor v obci Kuchařovice. Na podzim roku 2014 jsme si zřídili provozovnu přímo ve Znojmě na ulici Rudoleckého. Od počátku poskytujeme celou škálu služeb a činností od běžných pravidelných čištění komínů až
po stavění originálních zahradních krbů, tak jak jsme se ji pokusili přiblížit na dalších stránkách našeho webu. Vznikli jsme jako malá rodinná firma, a tak se cítíme doposud.
V naší provozovně Vám rádi ukážeme vzorky stavebního materiálu, prohlédnete si nákresy možných
řešení kamen i krbů, popř. Vám připravíme cenovou kalkulaci.
Používáme výhradně certifikované materiály, na vše poskytujeme 5 letou záruku. Naši pracovníci
jsou členové cechu kominíkú a kamnářů ČR a účastní se pravidelných školení za účelem prohlubování znalostí v oboru. Oblast našeho působení je především jižní Morava.

KAMNA
Pokojová kachlová kamna Vám dodáme na zakázku dle Vašich představ. Podle umístění v místnosti
se navrhne vhodný tvar i velikost. Kamna stavíme od prostých lehkých až po luxusní a těžká. Požadovaného
estetického vzhledu dosáhneme díky dnešní široké nabídce různých druhů kachel v libovolných barvách.
Můžeme zvolit i vhodný způsob vytápění: běžnější způsob je přikládání přímo v kamnech v dané místnosti,
ovšem není problém použít tzv. kamnové vložky a připravit přikládání i z jiné místnosti, popřípadě i ze sklepa přímo pod kamny. Vaše kamna postavíme z kombinace materiálů z vysokou tepelnou akumulací a mimořádnou tepelnou izolací, samozřejmě splňující požadavek na nulovou hrozbu ze vzniku škodlivých látek při
vysoké tepelné zátěži. Kachlová pokojová kamna můžeme z klidných svědomím doporučit i alergikům, neboť sálavé teplo nevíří prach - samozřejmě v tomto případě je třeba zvolit vhodné palivo.

HOSPODÁRNÁ VOLBA
Klasická pokojová kamna vynikají hodpodárností a lze je používat k vytápění nejen místnosti, kde
jsou umístěné, ale mnohem rozsáhlejšího prostoru - třeba i celého objektu. Nabízí se nám varianty teplovzdušného či teplovodního vytápění pomocí rozvodů. Moderní technologie kamnářského řemesla dnes
nabízí širokou paletu možností aplikace plošného vytápění, nutno pouze zvážit případný rozsah stavebního
zásahu - tady Vám pomohou naše dlouholeté bohaté zkušenosti. Kamna jdou také připojit na ústřední rozvod, ale zde je vhodnější kombinace s klasickým kotlem.

Při volbě paliva máme k dispozici celou škálu možností. Nejvhodnější je samozřejmě 3 roky přirozenou cestou vyschlé tvrdé dřevo - jedná se o ke kamnům nejšetrnější palivo. Dobře nám poslouží i dřevěné
brikety, popřípadě i další méně známá zpracování dřevní hmoty jako např. z pilin lisované válcovité pelety
(momentálně se nacházejí na vrcholu vývojového řetězce). Těm méně romantickým lze prozradit, že k vytápění lze používat i hnědouhelné brikety, kusové uhlí, topný olej, zemní plyn atd. - ovšem nejedná se o hlavní
tendenci u běžných projektů.

POHLED DO HISTORIE
První pokojová kamna v našem slova smyslu přicházení v době vzniku pohodlných panských sídel,
tedy v době, kdy hrady pomalu odcházení z výsluní historie a zámky ohlašují novou éru evropských dějin.
Postupně se ovšem rozšiřují i do méně honosných sídel. Obě tyto stopy lze dodneška vysledovat v dochovalých unikátech. Víte, že klasická pokojová kachlová kamna jsou významěji rozšířeny pouze ve střední Evropě?

VÝHODY POKOJOVÝCH KAMEN
–

dlouhá životnost topidla

–

největší tepelné setrvačnosti

–

mimořádná účinnost

–

variabilita užití

–

nádherný design

KRBY
Okouzlil Vás ohýnek vesele plápolající ve stylovém krbu, pak vězte, že nejste zdaleka jediní. Poptávka jak po interiérových, tak i po venkovních (zahradních) krbech stále stoupá. Naše firma Vám spolehlivě a
se zárukou postaví krb dle Vašich představ. Interiérové krby můžeme realizovat jako tzv. otevřené - obecně
vžitá představa klasického 'hradního' krbu, kde mezi ohněm a uživatelem nestojí vůbec nic, nebo jako tzv.
obestavěnou krbovou vložku - jedná se o moderní a úsporné řešení, účinnost oproti klasickému krbu s otevřeným ohništěm je až desetinásobná! Venkovní krby jsou nejen zajímavých doplňkem zahradního prostoru, ale dají se hojně využívat i ke grilování velkých kusů dobytka či zvěře.

MRAMOR NEBO CIHLA?
Náš přístup ke každému zákazníkovi je individuální, a proto je na místě konzultace přímo v místě
stavby. Je třeba zvolit typ krbu, velikost, materiál a design, na základě těchto parametrů Vám vyhotovíme
cenovou kalkulaci k Vaší spokojenosti.

V dnešní standardizované době není neobvyklá potřeba člověka vyjádřit poněkud svoji originalitu.
Ke zhmotnění Vašich představ nám pomáhá relativně velká nabídka design určujících materiálů. Krby lze
totiž stavět pískovcové, mramorové, cihlové, kachlové či třeba prosté omítané. Zajímavé obohacení bývá
řešení krbové římsy.
I když dnes existuje technologické řešení čistých a vysoce účinných krbů na plyn, přece jenom kouzlo živého ohně přeje více klasickému typu na dřevo. Ovšem spalovat čerstvé dřevo se silně nedoporučuje,
jeho hmotu tvoří zhruba z poloviny voda a jeho užíváním se mnohem rychleji zanáší komín dehtovými usazeninami (ty mohou časem způsobit i popraskání komínu). Používáme nejméně tři roky proschlé dřevo.
Nebráníme se jehličnanům, ale konkurovat březovému či bukovému dřevu rozhodně nemohou :-) Pokud
máme vlastní zdroje dřeva, tak je před skladováním určitě naštípáme na obvod cca 15-20 cm.

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Naše firma Vám spolehlivě a odborně provede kontrolu a vyčištění komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv, vše včetně vyhotovení zprávy za jednotnou cenu 300,- Kč za funkční jednotku plus doprava. Dále nabízíme i realizaci revizí potřebných ke kolaudačnímu řízení - to vše se zárukou a bez dlouhého čekání.
Lhůty pro čištění a kontrolu cesty, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátů a čištění spotřebiče paliv za rok stanovuje nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které je celé k dispozici ke stažení ve formátu pdf
v sekci „Čištění komínů“.

NABÍZÍME
–

kontrolu spalinových cest

–

čištění komínů a kouřovodů

–

opravy a vložkování komínů

–

připojení spotřebičů paliv

–

stavba komínových těles (zděné i nerezové)

–

montáž nerezových kouřovodů s funkcí komínu

–

automatizované měření účinnosti spalovacího zdroje dle zákona č. 86/2002 Sb.

–

bezplatné poradenství

KONTAKT
Naše provozovna se nachází ve Znojmě na ulici Rudoleckého asi 100m od hlavního nádraží. Vozidlem se k nám dá dojet po jednosměrné ulici Rudoleckého z ulice Čermákova anebo po ulici Bezručově
směrem od ulice 17.listopadu. Budova provozovny se nachází přímo na křižovatce ulic Rudoleckého a Bezručova se vchodem z ulice Rudoleckého. Lokalizace GPS: 48°51'13"N, 16°03'22"E.

Adresa
Rudoleckého 15, 669 02 Znojmo

IČ, DIČ
62841998, CZ6710241395

Telefon
515 260 582, 736 625 047, 737 158 231

E-mail
bursik.kamnar@iol.cz

