
30-compact

Elegantní křivky, autentické teplo

St
ûv

 3
0-

co
m

pa
ct

3030
compact



Stûv Stories +Stûv 30-compact

Optimální  
účinnost a 
překvapivá  
adaptabilita 
stuv.com



Stûv Stories 

Vítejte ve světě Stûv! Naše výrobky 
představují zdroj vybavení a opětovného 
zařízení vašeho interiéru. Historie, kterou 
vyprávějí, je prostá a vřelá, střídmá a 
účelná. Je to historie, v níž estetika zís-
kává funkčnost a kde předměty splý-
vají s architekturou. Pro společnost Stûv 
jsou kvalita a čistota základními pojmy. 
Zlepšování rovná se zjednodušování. 
Polidšťování designu. Neustálé inovace 
až do nalezení dokonalého souladu mezi 
radostí a ohleduplností vůči životnímu 
prostředí. Stûv, to je stav mysli.





Stûv Stories +Stûv 30-compact

Kompaktní, 
střídmý a ušlechtilý

Prezentovaný model: Stûv 30-compact H



Stûv Stories +De Stûv 30-compact

Víceúčelovost,  
adaptabilita, subtilnost
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Mimořádně víceúčelový model Stûv 30-compact splňuje veškerá očekávání 

nízkoenergetického domu či malého bytu. Vestavný krb, kotel na dřevo, 

volně osazená krbová vložka: vždy nějaký výrobek řady Stûv 30-compact 

splní dokonale vše, co hledáte. Navíc si můžete vychutnat úžasný pohled 

na oheň a těšit se z vyšší výhřevnosti díky špičkovému systému spalování.





Stûv Stories

krása funkčního

designu



Tři druhy dvířek, tři druhy atmosféry 
Změna druhu zabere jen pár sekund: stačí otočit buben modelu Stûv 30-compact, do-

kud se před vámi neobjeví požadovaný druh dvířek. Prosklená dvířka nabízejí úžasný 

pohled na plameny, zaručují bezpečnost, ekologický i ekonomický provoz díky vynikající 

účinnosti. Plná dvířka zpomalují hoření a optimalizují účinnost. Režim otevřeného ohně 

Vám umožňuje si naplno vychutnat praskání ohně, vůni dřeva... a třeba si i něco opéct! 

10

otevřená dvířka 

prosklená dvířka 

plná dvířka 



Stûv Stories +Stûv 30-compact. Luxus výběru
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+  Prosklená dvířka: bezpečné potěšení z plamenného představení

+  Plná dvířka: optimalizace výkonu

+  Otevřená dvířka: možnost vychutnat si autentičnost ohně naplno 

otevřená dvířka prosklená dvířka plná dvířka prosklená dvířka

prosklená dvířka plná dvířka otevřená dvířka



Využití na 360%  
Chcete-li maximálně využít teplo a úžasný výhled na plameny, můžete nain-

stalovat model Stûv 30-compact na neviditelnou otočnou základnu. Můžete 

tedy krb nasměrovat do obývacího pokoje, pak například do jídelny.

+   Praktická možnost modelů Stûv 30-compact a 30-compact H: otočný podstavec 

pro nasměrování krbu

12



Stûv Stories +Stûv 30-compact

Určeno pro zkušené
profesionály



Stûv Stories +Stûv 30-compact

Revoluční…
tři funkce a 
inteligentní správu 
spalovacího 
vzduchu



+ Tři provozní režimy

+ Možnost připojení k vnějšímu přívodu vzduchu

+ Integrovaná otočná základna

+ Volitelná podlahová deska 





Stûv Stories +Stûv 30-compact H

Model Stûv 30-compact H dokonale zapadá do řady Stûv 30, úplně prvního 

krbu nabízejícího tři možnosti použití. Ještě dnes si zachovává revoluční 

náboj díky trojici dvířek, která se otáčejí podle vaší nálady. Díky sklu můžete 

obdivovat všeobjímající představení ohně. Bez skla pak si při otevřeném 

ohni můžete vychutnat praskání ohně, z něhož sálá příjemné teplo. A nakon-

ec při uzavřených dvířkách získáte příjemné teplo v celém domě. Chcete-li 

změnit režim použití, není to nic složitého: stačí otočit dvířky tak, aby se před 

vámi objevil požadovaný druh. Model Stûv 30-compact H s výjimečným vý-

konem je vhodný i do malých bytů.

Nejvyšší formou
akumulace

+ Tři provozní režimy

+ Možnost připojení k vnějšímu přívodu vzduchu

+ Volitelný systém akumulace

+ Integrovaná otočná základna

+ Volitelná podlahová deska

17



Stûv Stories +Stûv 30-compact H s akumulací

Stûv 30-compact H můžete vybavit akumulačním jádrem, které uscho-

vává část tepla. Po vyhasnutí krbu se naakumulovaná energie neustále 

šíří několik hodin, čímž prodlužuje pocit tepla a pohody.

18

Největší část tepla slouží  

k vytápění místnosti, zbývající 

část je ukládána v  

akumulátoru.

Zapalování
Plná dvířka brání  

rozptylování tepla sklem  

a směrují teplo do  

akumulátoru.

Akumulace
Po vyhasnutí ohně  

dochází k postupnému 

uvolňování  

akumulovaného tepla.

Uvolňování tepla



Akumulační jádro 
150 KG

Spalování        Udržování teploty díky teplu naakumulovanému v jádru

Teplota v  
akumulačním jádru

180o _

140o _

100o _

60o _

20o _

4h 8h 12h



+  Tři provozní režimy

+  Možnost připojení k vnějšímu přívodu vzduchu

+  Možnost rozvodu vzduchu

+  Volitelný ventilátor

+  Volitelná podlahová deska



Stûv Stories +Stûv 30-compact in B

Vkusně doplňuje 
pohodu vašeho 
domova 

Střídmá vestavba s elegantními harmonickými křivkami 

na míru naplní váš domov ohněm a teplem. Účinek zůstává 

stejný, žijete-li v nízkoenergetickém či malém domě.
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+ Tři provozní režimy

+ Adaptabilní výškový nástavec ke stropu

+ Možnost připojení k vnějšímu přívodu vzduchu

+ Možnost rozvodu vzduchu

+ Volitelný ventilátor

+ Volitelná podlahová deska

Díky jeho výškovému profilu můžete zdůraznit štíhlý vzhled modelu 

Stûv 30-compact prodloužením jeho linie až ke stropu. Vertikální es-

tetika dodá vašemu interiéru prostorový efekt. Funkční a estetický… 

vaši hosté budou závidět!

Stûv Stories +Stûv 30-compact in R

Teplo prodlužované 
do nekonečna





Stûv Stories +Stûv 30-compact in přední panel

K�fi���

+  Tři provozní režimy

+  Čtyři varianty

+  Široká škála barev

+  Možnost připojení k vnějšímu přívodu vzduchu 

+  Možnost rozvodu vzduchu 

+  Volitelný ventilátor 

+  Volitelná podlahová deska 

24



Dokonalost 
a čistota… 
úspěšné spojení



Stûv Stories +Stûv 30-compact in rohové přední panel



+ Tři provozní režimy

+ Široká škála barev

+ Možnost připojení k vnějšímu přívodu vzduchu 

+ Volitelný ventilátor 

+ Volitelná podlahová deska 

Každý dům si zaslouží Stûv 30. K dispozici dokonce i rohová varianta!  

Nový důkaz univerzálního využití skupiny výrobků Stûv 30-compact. 

Teplo kde chcete,  
jak chcete



K�fi���

+ Tři provozní režimy

+ Čtyři varianty

+ Široká škála barev 

+  Možnost připojení k vnějšímu přívodu vzduchu 

+ Volitelný ventilátor 

+ Volitelná podlahová deska 



Rychlá a snadná instalace, krbová vložka se přizpůsobí vaší náladě díky různým barvám a rozměrům. 

Stěhování již není problém: vaše volně osazená krbová vložka Stûv 30-compact in s vámi může cesto-

vat i do vašeho nového bytu!

Stûv Stories +Stûv 30-compact in krbové vložky s opláštěním



Rozvod vzduchu

Stûv Stories +Stûv 30-compact

Nová doba, 
nová řešení
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2

3

4

5

6
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31

Technika spalování a oběhu 
vzduchu Stûv 30-compact

Spalovací vzduch.
Ilustrace s přímým přívodem 
vzduchu pod krbovou vložkou. 
Přívod vnějšího vzduchu
lze umístit i na zadní stranu
zařízení.

Spalování.
Přístup vzduchu, spalovací  
komora a odvod spalin 
představují vzduchotěsný systém.

Vzduch je přejímán z obytné  
místnosti a zařízení jej ohřívá

Dochází k výměně tepla spalin 
s konvekčním vzduchem, který 
proudí podél spalovací komory.

Teplý vzduch se přirozeným 
prouděním vysílá do místnosti.

Spaliny jsou odváděny komínem 
pryč. Ilustrace s horním výstupem. 
Možnost zadního výstupu.

Systém čištění skel je založen na 
přívodu vzduchu, který zpomaluje 
proces usazování spalin na skle. 
Takto je možné prožívat nád-
hernou podívanou na plameny 
naprosto kdykoliv.
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Stûv Stories +Stûv barbecue

Přeneste venkovní 
náladu do interiéru

Chtěli byste se celoročně cítit jako v létě? I to už je možné! Díky krbu Stûv je příprava 

pokrmů zdravější díky jejich umístění před plameny, nikoli přímo nad ohněm. Špízy, uze-

niny nebo ryby se tak opékají zářením a nehrozí jejich spálení vlivem kapiček tuku, které 

se při styku s dřevěným uhlím rozpalují. Instalace grilu na krbovou vložku je úplná hračka, 

a aby vám nic nezkazilo radost z grilování, tah komína pohltí veškerý nepříjemný zápach!



Stûv Stories +Stûv mobilobox a vozík na dřevo

+  Mobilobox: vše máte vždy po ruce (zápalky, přípravky pro údržbu, 

sadu barbecue, zapalovací třísky atd…)

+  Praktický vozík na dřevo se střídmými a čistými liniemi: nezbytný 

doplněk ke všem výrobkům Stûv.





 

Technické údaje 30-compact 30-compact H 30-compact in

hmotnost spotřebiče | kg 114 124 (+151) 125

jmenovitý tepelný příkon | kW 6 6 6

rozsah výkonu | kW 3-9 3-9 3-9

účinnost | % 80 80 81

emise CO | % 0,09 0,09 0,05

emise pevných částic* | mg/Nm3 18 18 34

spotřeba dřeva** | kg/h 0,8 - 2,5 0,8 - 2,5 0,8 - 2,3 

délka polen |  V/H - cm 40/25 40/25 40/25

přívod venkovního vzduchu | ø mm 63 63 63

patent 1130323 1130323 1130323
 

Možnosti 30-compact 30-compact H 30-compact in

+ 3 provozní režimy s s s

+ otočný podstavec s s -

+ souprava pro grilování o o o

+ podložné desky o o o

+ vývod spalin nahoře s o s

+ vývod spalin vzadu - o -

+ přívod venkovního vzduchu o o o

+ tepelný akumulátor - o -

+ elektrická ventilace - - o

+ popelník s s s

* metoda měření podle DIN +

** při 12% vlhkosti

V/H vertikální poloha / horizontální poloha

o  nadstandard

s  standard

-  není k dispozici

Stûv 30-compact technické parametry
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 Stûv 30-compactin B  Stûv 30-compct in R
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 Stûv 30-compact in přední panel  Stûv 30-compact in rohové přední panel  Stûv 30-compact in krbové vložky s opláštěním
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Max 800
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684
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Veškeré krbové vložky Stûv jsou určeny výhradně ke spalování dřeva s vlhkostí nižší než 20 %

Veškeré krbové vložky Stûv byly testovány podle norme EN 13240 & EN 13229 CE

Splňuje požadavky norem a značek :

Stûv 30-compact, Stûv 30-compact H, Stûv 30-compact in : Flamme Verte 7* (FR), BImSchV 1 & 2 (DE), LRV (CH), 

DIN+ (EU), BE Phase 1, 2 & 3 (BE), Art. 15A B-VG (DE), defra (UK), VKF (CH), The Nordic Swan
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Výzkum za účelem neustálého zlepšování...

Společnost Stûv investuje významné prostředky do výzkumu a vývoje ve své vlastní 

laboratoři a do spolupráce s odborníky z oblasti spalování. Nicméně cílem těchto investic 

není dosáhnout nejlepších výsledků pouze na papíře! 

Jak jste si mohli všimnout napříč celým tímto katalogem, každý detail má svůj významný 

podíl na dobrém fungování krbu. Tyto faktory jsou následně zapracovány do koncepce 

našich zařízení. Dáváme přednost ergonomickému řešení tak, aby každý uživatel mohl 

využívat zařízení optimálním způsobem a pomocí jednoduchých nastavení. A z tohoto 

důvodu rovněž dodáváme detailní návody k instalaci, důkladně vybíráme síť prodejců a 

organizujeme školení u našich partnerů.

Záruka společnosti Stûv

+  Krby značky Stûv jsou známy svým designem a svými výkony. Jsou to zároveň krby 

pevné a spolehlivé.

+  Z tohoto důvodu společnost Stûv nabízí svým klientům prodlouženou záruku. Tři roky 

záruky navíc kromě zákonné záruky.

+  To je celkem 5 let záruky na těleso krbu, 3 roky záruky na elektrické součásti a 3 roky 

záruky na další součásti.

Co je potřeba udělat, abyste mohli užívat této prodloužené záruky?

Vyplňte jednoduše záruční formulář, který najdete na konci návodu k použití, a zašlete jej 

společnosti Stûv poštou, nebo jednodušší cestou - vyplňte formulář on-linewww.stuv.com.



Tiráž

projekt  Brigitte Boits

zdjęcia  François Chevalier

elementy dekoracyjn  Edith Vervest

teksty  JP Nieuwerkerk

kierownik ds. Komunikacji Serge Alhadeff

odpovědný vydavatel Gérard Pitance

Dokumenty a fotografie jsou pouze ilustrativní. Stûv si 

vyhrazuje právo na provedeni změn bez předchozího 

upozornění. Tato brožura byla vypracována s 

mimořádně velkou péči. Naše společnost však odmítá 

veškerou odpovědnost za případný omyl, který by se 

do teto příručky mohl nedopatřením vloudit.

CZ - 93102101 - 201409



   

Stûv 16

Střídmost v čistém stavu

Stûv 21

Otevřený a uzavřený krb na dřevo

Stûv 30

Elegantní křivky,
úžasné možnosti využití

Stûv 30-compact

+ Elegantní křivky,
autentické teplo

Stûv microMega

Malý vnitřní objem,
obrovský výhled na plameny

Najdete nás naVývoj a výrobu krbů Stûv zajišťuje :  
Stûv nv
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois-de-Villers 

Belgie

info@stuv.com 

www.stuv.com

Prodej a instalaci krbů Stuv zajišťuje :

Zastoupení pro ČR :

Semaco s.r.o. - Poděbradská 11

190 00 Praha 9

T +420 284 011 666

semaco@semaco.net - www.semaco.net
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