Aduro a oheň…by měl být zážitek…
Dánská konvekční kamna Aduro v sobě snoubí moderní design, uživatelskou přívětivost,
kvalitu a uživatelské funkce v jeden komplexní celek. Kamna byla navržena proslulými
dánskými architekty Torbenem Madsenem a Casperem Stormem, jejichž prvořadým
úkolem bylo vytvořit moderní a ekologicky šetrná kamna za atraktivní cenu. Ovládání
je diskrétně skryto tak, aby nebyl narušen zážitek z živého ohně. Všechna kamna jsou
konstruována s vysoce účinným systémem oplachu skla.
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Aduro a životní prostředí...
Výrobky Aduro jsou specifické nejmodernější a nejpokročilejší konstrukcí pro
nejúčinnější a nejúspornější spalovaní. Všechna kamna Aduro nesou skandinávskou
certifikaci NORDIC SWAN ECO-LABEL (jedna z nepřísnějších norem). To je zárukou, že
výrobky jsou jedny z nejlepších na trhu. Emise škodlivých částic jsou pod úrovní stanovenou normou NORDIC SWAN ECO-LABEL. Aduro poskytuje prodlouženou záruku 5
let. Kamna Aduro byla vyvíjena a testována ve spolupráci s dánským technologickým
institutem a byla také testována na nejpřísnější evropské normy.

Regulátor "Aduro-tronic automatic"
Tento systém automatické regulace přisávání vzduchu, který je
patentován společností Aduro, je velmi praktickou pomůckou, která
za Vás reguluje ovladač přisávání primárního vzduchu a zaručuje, že
je každý okamžik v ideální pozici. Vy pouze vložíte do kamen suché
dříví a aktivujete tuto automatickou pomůcku, která za Vás obstará
ostatní. Tento revoluční systém nepřináší výhody a pohodlí nejen pro
Vás, ale také pro životní prostředí.
Jednoduché ovládání / zvýšený komfort
Aduro-tronic pracuje za Vás tak, že nemusíte při každém rozpalování kamen několikrát
během prvních minut regulovat spalování. Jednoduše si můžete lehnout na pohovku
a pozorovat krásnou hru plamenů…
Zlepšená spotřeba paliva a spalování
Špatné přisávání vzduchu do spalovací komory zapříčiňuje sníženou účinnost kamen
a významně větší spotřebu paliva. Testy prokázaly, že kamna, která mají nesprávně
nastavené přisávání vzduchu, spalují až o 40% více paliva než stejná kamna, která
jsou vybavena systémem Aduro-tronic. A kromě maximálně hospodárného využití paliva je jednou z největších výhod systému Aduro-tronic to, že zajišťuje ideální a čisté
spalování při minimálním úniku pevných částic do ovzduší.

REVOLUČNÍ NOVINKA!
Aduro Smart Response (ASR)
Ovládat krbová kamna Aduro je nyní ještě
jednodušší. Průkopnická aplikace Aduro
Smart Response (ASR) vám pomáhá získat
z kamen ty nejlepší výsledky týkající se
spalování a spotřeby paliva.
ASR je jednotka se dvěma senzory,
které komunikují bezdrátově s aplikací
ve vašem iPhonu nebo iPadu. Senzory
sledují spalování a aplikace vás navádí,
jak dokonale ovládat vaše kamna Aduro
na základě zrealizovaných tisíců testů.
Informace z aplikace vám doporučí, kdy
přiložit více paliva, informuje o aktuální
teplotě a zda kamna hoří optimálně, či při teplotě, která je příliš vysoká nebo příliš
nízká. Můžete také získat tipy, jak zjistit, zda je dřevo suché, jak otestovat komín a jak
prodloužit čas hoření. Když jste v zelené zóně, je spalování optimální, ale přesunem do
červené zóny obdržíte varování. Budete mít záznam nedávného použití, včetně toho,
jak mnoho kilogramů dřeva jste spálili a množství CO2 jste uspořili.
ASR dělá váš iPhone nebo iPad vaším osobním kontrolorem kamen, takže vám zbude
více času na jiné aktivity, zatímco vaše kamna hoří optimálně. A efektivní spalování je
dobré pro životní prostředí a váš rozpočet.
AŽ O

40%
SNÍŽENÁ
SPOTŘEBA
PALIVA*

* závisí na způsobu ovládání kamen
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X ADURO 15-1

X ADURO 15-3

X ADURO 15-4
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X ADURO 15
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X ADURO 9, ADURO 9-AIR

X ADURO 9-3

X ADURO 9-4
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X ADURO 9 hnědá

X ADURO 9-5

X ADURO 9-7 (s akumulací)

X ADURO 9-1

X ADURO 1-1

X ADURO 1-3

X ADURO 1-1SK
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X ADURO 9-2

ADURO 1-2

X ADURO 1-4 (velký dřevník)
X ADURO 1-2 (malý dřevník)
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X ADURO 12

X ADURO 12-1
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X ADURO 13

X ADURO13-1

X ADURO 7-1

X ADURO 8

X ADURO 16

X ADURO 14
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X ADURO 6

X ADURO 5-1

