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Прислухайся і зрозумієш. 
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Камінні системи. 
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Гриль. 

Варіанти. 42

BRUNNER - це традиційний сімейний бізнес, який вважається 

провідним виробником опалювальної техніки для спалювання 

деревини в камінах. Наші каміни - це результат знань та досвіду, а 

завдяки дотриманню всіх необхідних вимог, продукція компанії 

BRUNNER заслужила репутацію найсучасніших систем опалювання. 

BRUNNER -  це бренд, який на 100% "зроблений в Німеччині". 

Більше 500 000 камінів BRUNNER встановлено в господарствах 

Німеччини та Австрії.

Обігрів по-баварськи
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Замість класичного відкритого каміна, наші топки закриті.

Найважливішою причиною для використання закритого каміну є безпека, істотно 
більша ефективність горіння і як наслідок низький рівень викидів шкідливих 
речовин. Ці переваги стали можливими з винаходом керамічного скла, яке 
перетворює відкритий камін в закритий, з регульованою подачею повітря.

Звичайно, коли ми розглядаємо шляхи реалізації цих базових вдосконалень, існує 
багато важливих відмінностей між конкуруючими виробниками. Недостатньо 
просто порівнювати аналогічні розміри топки та формати скла. Основна 
відмінність полягає в розроблених методах, які використовують виробники - при 
порівнянні можна одразу побачити, що було пріоритетним для того чи іншого 
виробника - забезпечення кращої ціни, чи досягнення кращої функціональності, 
якості, довговічності, надійності для свого продукту.

BRUNNER працює на функціональність і якість, без компромісів у деталях.

Полум'я каміна
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Камінні топки BRUNNER, виготовлені зі сталі, доступні з різними форматами скла, з боковим 

відкриванням дверей та гільйотиною, а також як різні опалювальні системи для бажаного теплового 

ефекту.

Architektur-Kamin 38/86 
Гільйотина з ручкою управління, яка виймається
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Ідеальний вогонь...
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Panorama-Kamin 51/88/50/88 - Дизайн печі Rogmans - www.betonofen.de

... чи це можливо?

Звісно, що так! При оптимальних умовах термін експлуатації камінів BRUNNER становить 25 років.

В кожен камін виготовлений компанією BRUNNER вкладено не тільки багаторічний досвід, а також 

безцінні знання процесів горіння деревини та розподіл теплового навантаження.

Все інше залежить від користувача та найбільше залежить від якості дров.
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Вислухати всі побажання і вимоги клієнта- це не компромісне рішення, а 
кваліфікована консультація для оптимального вибору опалювального 
приладу.

Шановні дами, ми вас розуміємо.

I Дверки повинні легко відкриватися.

I Скло повинне тривалий час залишатися чистим. 

I Необхідним є простий і легкий спосіб чистки каміна.

Шановні джентльмени, ми і вас розуміємо.

I Механізм повинен бути  найнадійнішим та найсучаснішим.

 I При необхідності всі частини і деталі повинні легко замінюватися.

I ККД і викиди в навколишнє середовище повинні відповідати нормам.

Шановні архітектори, ми вас теж розуміємо. 

I Чим менша рама, тим більше скло.

I Додаткові конструктивні елементи не повинні заважати сприйняттю загальної картини каміна.

 I Примикання елементів оздоблення до каміна має бути естетичним.

Шановні клієнти, котрі вміють рахувати свої гроші, ми вас розуміємо також. 
I Ви не хочете платити зайве, але дешеве купляти не готові .

I Ви не хочете економити на якості.

I За якість потрібно платити.

Прислухайся і зрозумієш

За допомогою механізму "клік-клак" Ви з легкістю можете 
відкрити дверки для чистки.

За допомогою якісної роботи 
механізму  "легкого підняття"  
камін можна легко відкрити.



9Eck-Kamin 57/67/44 з монтажною рамою "сира сталь"



10 Eck-Kamin 42/57/30
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„Легке підняття” 
Унікальний механізм забезпечує 
легку експлуатацію та довговічну 
роботу розсувних дверцят.

Високоякісне внутрішнє 
облицювання
Шамотне облицювання забезпечує 

акумуляцію теплової енергії, 
збільшує температуру горіння, а 
також захищає корпус каміна від 
механічних пошкоджень.

Подвійне скло
Знижує теплове випромінювання до 
50%.

Адаптор для подачі повітря 

Повітря для горіння подається 
через окремий ззовнішній адаптор.

Гільйотина зі шківами
Шківи з кульковими підшипниками з 
обох сторін перенаправляють сталеві 
канати стабільно та акуратно. Кожен 
канат витримує до 670 кг 
навантаження.

Чиста поверхня скла 
З герметичними ущільнювачами 
для довготривалого використання.

Architektur-Kamin 45/101

Конструкція
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Профіль "Puzzle" 
Надійний дверний профіль 
забезпечує міцність та 
стабільність розмірів дверей 
при високих температурах.

Низький рівень викидів CO2
Досягається  завдяки повному циклу 
спалювання продуктів горіння, що 
відповідає нормам законодавства ЄС. 

Дверна ручка 
Охолоджена повітрям ручка з 
нержавіючої сталі зі спіралевидною 
рукояткою, яка також може  
використовуватись як кочерга.

Силікатний 
ущільнювач
Гнучкий ущільнювач забезпечує 
герметичність і може 
витримувати температуру вище 
1000 °C.

„Клік-клак“
Одним натисканням кнопки можна легко 
відкрити та закрити дверцята для 
очищення скла.

Досконалість в деталях 
Завдяки різновиду дверних рам 
з легкістю можна виконати 
монтаж.

Architektur-Kamin 45/101

Багато речей можуть бути дешевшими, але немає 
жодного каміну, який був би розроблений з такою 
увагою до деталей.
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„ Easy Lift - легке підняття“ 

Ще ніколи не було так просто 
відкривати гільйотину!

Дане рішення було розроблене для легкої та 
надійної роботи механізму відкривання 
гільйотини.

Двері рухаються по направляючих, прикріплених до 
корпусу каміна і легко та безшумно ковзають вверх та 
вниз.

Дотягування дверей здійснюється завдяки спеціальній 
конструкції направляючих профілів.

Ця унікальна система відкривання дверей проста в 
експлуатації та забезпечує довговічність і постійну 
герметичність дверей.

Даний механізм відкривання гільйотини є ідеальним!

„Легке підняття - Easy Lift” доступне лише в BRUNNER.

16 

Допоміжне обладнання: 
Практична стінна муфта для зручного 
розташування дверної ручки

з

в

Конструкція
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Механізм "клік-клак"
Спеціальний очисний механізм для гільйотини.

Відкрийте двері, натиснувши кнопку.
Найлегший спосіб очищення скла в гільйотині. Скло завжди залишається 
чистим, бо його очищення не завдає багато труднощів.

Просто натиснувши кнопку дверки в каміні: кутові відкриваються 

в бік, а сферичні вперед. Внутрішню сторону скла легко чистити. 

Механізм "клік-клак" доступний лише в BRUNNER. 

Kompakt-Kamin 51/67 - Кераміка: Дух вогню



18 Eck-Kamin 53/121/50
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*) залежно від інтенсивності використання та кількості палива, необхідно 
очищати скло після 2 - 10 спалювань. Регулярне очищення скляної кераміки має 
важливе значення.

Секрет чистого скла
Технічний дизайн, тяга димаря, вологість та кількість деревини і спосіб 
експлуатації - це основні чинники, що впливають на чистоту оглядового скла.*).

Технічний дизайн:

Система згорання повітря в топках BRUNNER розроблена таким чином, що постійний 
рух повітря  перешкоджає накопиченню частинок сажі та пилу. Подача повітря 
відбувається через спеціальні повітряні канали. Профіль дверей та механізм контролю 
подачі повітря сприяють виникненню захисного екрану перед склом, тому поверхня 
скла залишається чистою надовго. 

Завдяки своїм розмірам, маленьке та прямокутне оглядове скло залишається чистим 
якнайдовше. Двох - або трьохсторонні скляні конструкції (кутові та панорамні каміни) 
потрібно частіше чистити через турбулентні потоки повітря в їх кутових областях.

Тяга димаря:
Занадто висока або занадто низька тяга димаря, не 
може компенсуватися через регульовані вентиляційні 
отвори для згорання. 

Для вирішення цієї проблеми компанія BRUNNER 
використовує технічно оптимізований клапан Sissi 
(стор. 38). Експлуатацію в поганих погодних умовах 
ніколи не можна уникнути, тому її прийнято вважати 
як виняток.

Експлуатація, вологість та кількість деревини:
Якість та кількість палива мають безпосередній вплив 
на чистоту скла. Тільки при сухих дровах (залишкова 
вологість <20%) та їх кількості наповнення, яка 
зазначена відповідно до камери згоряння, створюються 
необхідні температури для утворення правильного 
потоку повітря, щоб обдувати оглядове скло. Якщо 
температура в камері згоряння надто низька, гарячі 
гази на холодному склі конденсуються, перешкоджаючи 
очистці скла. Як результат скло виглядає тьмяно та 
неохайно.

1  Рух повітря з приміщення 
в конвекційну камеру 

2  Потік повітря перед 
оглядовим склом 

3  Згоряння основного 
повітря

4  Зовнішній повітряний 
клапан, який подає повітря 
для горіння на задній стінці

Конструкція
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Вузькі версії
Вузький дизайн каміну використовується, коли потрібно невелику 
глибину для монтажу.  Дана модифікація можлива в камінах Stil та 
Architektur (див.  стор. 44).

Глибину каміна меншу 60 см можна отримати об'єднавши вузький дизайн 
з конвекцією (див. стор. 30). Завдяки цільовому розподілу тепла, товщину 
і відстань теплоізоляції до монтажних стін можна звести до мінімуму.

Stil-Kamin 53/88 k

Стандартний Вузький

33 cm 20 cm

Деталі дизайну

15 cm
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Доступні варіанти шамоту для камери згоряння 
До певних камінів компанія BRUNNER пропонує різні варіанти шамоту 

для камери згоряння.

Для отримання додаткової інформації про конструкцію камери 
згоряння, будь ласка, зв'яжіться з офіційним дилером компанії  BRUNNER 
у вашому регіоні (можна знайти на www.brunner.de)

Примітка щодо "відкритої роботи"

Відкриті каміни використовують більше палива при меншій 
ефективності. 

Такий режим роботи повинен бути обмежений. Внаслідок поганої 
погоди та парепадів тиску, гази з димоходу та камери згоряння 
можуть потрапити в житлове приміщення. У таких випадках ми 
рекомендуємо закрити дверцята.

Рівно гладкий шамот
(наприклад в Architektur-, Panorama- та 
Stil камінах)

Гладкий шамот кольору антрацид
(наприклад в Architektur-, Stil-, Eck- та 
Panorama- камінах)

Рифлений шамот (наприклад в камінах 
Kompakt-, Eck- та Panorama, а також 
Architektur-Eck 45/...)

Шамот у ремінцях (наприклад в камінах 
Stil)
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Panorama-Kamin 51/88/50/88

 Проект: Raumfabrik.de
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Panorama-Kamine. 
Формат.
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Panorama-Kamine.
Die Formate.
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Тристороння, висувна скляна кераміка є ідеальною для 
герметизації Вашого каміна, завдяки прекрасному 
ковзанню.

В своїх топках компанія BRUNNER виділяє три зони 
ущільнення, що разом створюють бездоганну, безшовну 
поверхню з ідеальною герметизацією:

• Синя зона герметизації розташована в нижній
частині дверного профілю  та закріплюється до
основних протипожежних елементів.

• Зелена зона герметизації містить рухомі частини, що
горизонтально підіймаються за допомогою технології
«легкого підняття» з передньої частини каміна до
корпусу димаря.

• Червона зона герметизації підіймається при відкриванні
бокової контактної поверхні та рухається у початкове
положення після закриття, щільно притискаючись до
поверхні основи.

Panorama-Kamin 70/25/40/25

Зони ущільнення в деталях:

синя: нижня трьохстороння поверхня дверної конструкції
червона: верхня двостороння бічна поверхня дверної рамки 
зелена: бічна задня поверхня  та верхня передня частина дверного профілю

жовта: елементи технології  "легкого підняття" (див. стор. 14), що 
гарантують прилягання дверцят до зеленої зони

Шедевр
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Панорамні каміни мають регульовану опорну раму. Це дозволяє безпечно створювати 
камінні облицювання, для прикладу – з камінними конструкційними панелями.

Опора надбудов зі статичним навантаженням кріпиться до стелі або до задньої стінки 
за допомогою стяжок.

Якщо стяжок недостатньо для того, щоб витримати навантаження на стелю або задню стіну 
( наприклад, у тонких стінах), на допомогу приходить спеціальна підтримуюча рамка від 
BRUNNER.

Фіксація для статичного навантаження, коли 
камін розділяє собою дві кімнати.

Фіксація для статичного навантаження з 
кахельною обшивкою від підлоги до стелі

Підтримуюча рамка, закріплена на опорній плиті для створювання технології «висячого каміна».

Безпечна статика
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Panorama-Kamin 51/88/50/88 

Натуральний полум'яний камін "Висячий камін" реалізується за допомогою спеціальної підтимуючої рамки від BRUNNER.
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70/33/33

45/82/48

57/25/121/25

57/52/52

51/52/52

57/82/48

57/67/4453/121/50

45/101/40

38/86/36

51/66/50/66

42/42/42/42

70/25/40/25

51/88/50/88

57/40/60/4057/40/85/40

57/25/60/2557/25/85/25

51/55

57/55
51/67

57/67

53/88

62/76

75/90

38/86

45/101

53/121
53/135

53/166

51/25/101/25

45/67/44

57/67

57/55

51/67

51/55

42/42/42 42/57/30

Пряме скло. 
Формати.



29Stil-Kamin 51/67

70/33/33

45/82/48

57/25/121/25

57/52/52

51/52/52

57/82/48

57/67/4453/121/50

45/101/40

38/86/36

51/66/50/66

42/42/42/42

70/25/40/25

51/88/50/88

57/40/60/4057/40/85/40

57/25/60/2557/25/85/25

51/55

57/55
51/67

57/67

53/88

62/76

75/90

38/86

45/101

53/121
53/135

53/166

51/25/101/25

45/67/44

57/67

57/55

51/67

51/55

42/42/42 42/57/30

Формат: висота скла / ширина скла в см
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Каміни з цільовим розсіюванням тепла через системи та 
отвори для виводу гарячого повітря. 

Створені для кімнат, що потребують невелику кількість тепла. Теплова повітряна 
система розсіює створене тепло від власне камінної вставки до інших частин 
житлового приміщення через конвекційні канали та решітки. Також, повітря у 
кімнаті нагрівається від випромінюваного тепла з оглядового скла, при чому 
поверхня димової труби залишається "прохолодною".

Завдяки цільовій віддачі тепла, немає необхідності витрачати багато ресурсів на 
ізоляцію та монтаж стін. Ідеальним рішенням для заощадження місця, може бути 
монтаж каміна у стіну або ж його інтеграція між меблевими поверхнями.

Stil-Kamin 53/88 - 
Формат скла 16:9 
Кераміка Sommerhuber

Подвійна конвекційна 
плита для прямого 
прикріплення до задньої 
стінки каміна

Тепло розсіюється 
через гарячі повітряні 
решітки або 
конвекційні канали.

Ізоляційна 
частина

Stil-Kamin 62/76 k з конвекційним каналом

Камінні системи від BRUNNER.
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Каміни класичних форматів Stil та Architektur, оснащені конвекційними каналами для розповсюдження гарячого 
повітря.  У цій версії каміна тепло можна спрямувати на інші частини кімнати, без будь-яких додаткових елементів 

системи.

Stil -Kamin 62/76 k з конвекційними 
каналами, вигляд збоку

Вихід конвекційних каналів

Stil -Kamin 62/76 k з конвекційними каналами, 

вигляд зверху

З'єднання з димоходом
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33Architektur-Kamin 38/86 Tunnel, монтажна рамка з нержавіючої сталі 70 мм
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Вторинний нагрів Оглядове скло

Корпус

Розподіл кількості тепла( Kompakt-Kamine) – 
діаграма

Гаряче повітря 
з верхнім металевим димозбірником. 
Гарячі гази з камери згоряння охолоджуються на 
збільшеній поверхні металевого димозбірника та 
передають у приміщення тепле повітря. 

Це ідеальне рішення для невеликих приміщень, 
коли потрібно швидко та ефективно нагріти 
приміщення теплим повітрям.

Збереження тепла
з використанням керамічного 
теплоаккумулятора.

Гарячі гази з камери згорання утворюють гарячий 
центральний потік через чавунний купол.  Таким 
чином, створюються ідеальні умови для нагрівання 
маси зберігання, як у кахельній печі.

Це ідеальне рішення для умов, коли димохідна 
система повинна діяти як піч випромінювання.

a Листова металева кришка з трубами 
теплообмінника.

a Низькопрофільний металевий димозбірник з горизонтальним 
випускним димоходом.

a  Стальний купол з регульованими опорами

a  Стальний купол з подвійним підключенням для двох 

газових каналів нагрівання.

Каміни як теплоізольоване джерело розсіяного тепла  у монтажній стіні .... в ефективності обігріву приміщення 
рівносильні кахельній печі.

Камінні системи від BRUNNER.
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Акумуляція тепла
з прикріпленою керамічною 
теплоакумулюючою насадкою.

Гарячі димові гази з камери згоряння протікають 
через теплоакумулюючу насадку, яка розташована 
безпосередньо над камерою згоряння.

Такий камін ідеально підходить для умов, коли 
потрібно досягнути найвищого рівня ефективності 
при невеликих розмірах каміну.

Водяний обігрів: камін з 
водяним теплообмінником.

Гарячі гази з камери згоряння проходять через 
водяний теплообмінник, що розміщений 
безпосередньо на топці.

Це ідеальне рішення, якщо камін потрібно 
підключити до центрального опалювання.

a Камін з керамічним теплоакумулятором a Кріплення для бойлера каміна Stil-Kamin 
51/67 та для камінів Architektur-Kamine 38/86, 
і 45/101. Камін з надставкою для водяного 
обігріву. 

Ви знайдете додаткову 
інформацію в комплексній 
брошурі водонасосних 
димоходів та камінів з 
водяним контуром. 
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Система h  eatSTOP® пропонується для 
найбільш популярних та найпоширеніших 
форм оглядового скла (гільйотини та 
бокового відкриття дверей) :

• 38/86

• 45/101
• 51/67
• 53/121
• 53/166

• 62/76

• Eck 38/86/36

• Eck 57/67/44

Коли кількість випромінюваного тепла з каміна через склокераміку стає занадто 
великою, то є просте і гарне рішення цієї проблеми, а саме система heatSTOP® .

Завісу для захисту від випромінюваного тепла просто витягують перед елементами з скляної 
кераміки. Складені елементи, що не використовуються, непомітно вкладаються в бокові отвори 
для їх зберігання. Залежно від розмірів панелі та теплової активності, ця технологія може 
затримувати в камері згоряння до 90% випромінюваного тепла.

Система heatSTOP® підходить для випадків, коли розрахункова потреба тепла у приміщенні не перевищує 2кВт 
та встановлюється камін із великою потужністю та скляною керамікою.

За допомогою системи  heatSTOP®, можна запобігти так званому ефекту «сауни» та перегріву, не відмовляючись 
від ефектного вигляду вогню у каміні.

Стабільна та довговічна конструкція виготовляється з одного блоку як монтажна рамка. Система може бути 
виготовлена зі звичайної або матової нержавіючої сталі, пофарбованої у чорний колір. Для оздоблення 
доступні:  стандартний, капля, симетричні горизонтальні та вертикальні вирізи(вставки). Це створює 
різноманітні та незвичайні вогняні образи.

Система heatSTOP®доступна тільки від BRUNNER та захищена авторським патентом.

Чорна система heatSTOP® з 
симетричними вертикальними вставками

 Чорна система heatSTOP® з симетричними 
горизонтальними вставками

Чорна система heatSTOP® з вставками-
каплями 

heatSTOP® - дозатор випромінюваного тепла з 
камери згоряння



Eck-Kamin 57/67/44 l  з  
heatSTOP® нержавіюча сталь 

Кераміка: Kaufmann 37
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Так вогонь у каміні залишається яскравим вогнем !
Зазвичай, камінні димарі сучасної конструкції експлуатуються з занадто великим негативним тиском у них. Як 
наслідок – виникає бурхливий характер вогню, низька ефективність і збільшення витрат на очищення каміну.

Рішення для такої проблеми – встановлення Sissi-клапану від BRUNNER. Автоматичний клапан встановлюється в 
обвідний канал між повітряним потоком свіжого повітря для згорання та димоходом. Його функція, ідентична 
вторинній перегонці повітря, забезпечує постійний вакуум у димоході.

Sissi клапан



39Architektur-Kamin Eck 45/67/44 r

Через обхідний канал додаткове повітря 
надходить у димохід, створюючи необхідний 
негативний тиск. Це забезпечується 
автоматичною регуляцією Sissi-клапана. 

Конструкція клапану повністю 
відповідає протипожежним 
вимогам(FeuVo).

Збірка (вигляд)"Sissi клапан"
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Гриль на вогні

Гриль 24/30 
підібраний 
для невеликих камінів

Гриль   42/30 
підібраний
для більших камінів

Порада:
Для чищення в посудомийній машині або для кращого зберігання, ножі 
з нержавіючої сталі можна просто відкрутити

Stil-Kamin Tunnel 62/76 
та Гриль 42/30



Насолоджуйтесь вогнем у каміні
Коли вогонь згасає та залишається лише тліюче вугілля, настає час запросити сім’ю та 

друзів на осіннє, зимове чи весняне барбекю.

Після згорання дров, гази та дим продовжують підійматися у димохід без додаткового 
нагрівання, завдяки грилю на вогні від BRUNNER та вбудованій витяжці

Решітка для грилю розташовується над вугільною подушкою, за допомогою двох ручок, 
створюючи ідеальну відстань від тепла внизу, що гарантує потік гарячого повітря.

Залишається лише накопичувати кулінарний досвід у приготуванні ковбасок, реберець та   

стейків для ідеального святкового столу.

Хіба не приємно поєднувати користь та задоволення?

41

Відео нижче 

tv.brunner.de

/feuergrill

Stil-Kamin Tunnel 62/76
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Kompakt-Kamin 
51/55

Kompakt-Kamin 
51/67

Kompakt-Kamin 
57/55

Kompakt-Kamin 
57/67

Stil-Kamin 
51/67

 Kompakt-Kamin
51/55

Kompakt-Kamin
51/67

Kompakt-Kamin
57/55

Kompakt-Kamin
57/67

Kompakt-Kamin 
51/55

Kompakt-Kamin 
51/67

Kompakt-Kamin 
57/55

Kompakt-Kamin 
57/67

Kompakt-Kamin
51/55

Kompakt-Kamin
51/67

Kompakt-Kamin
57/55

Kompakt-Kamin
57/67

Eck-Kamin 
42/42/42

Eck-Kamin 
42/57/30 l

Eck-Kamin 
42/57/30 r

Eck-Kamin 
51/52/52

Eck-Kamin 
57/52/52

Eck-Kamin
42/57/30 l

Eck-Kamin
42/57/30 r

Eck-Kamin
51/52/52

Eck-Kamin
57/52/52

Eck-Kamin
57/67/44 l

Eck-Kamin
57/67/44 r

Eck-Kamin
57/82/48 l

Eck-Kamin
57/82/48 r

Eck-Kamin
70/33/33

Варіанти

прямі

призматичні

Бокове відкриття дверей

Аксесуари

кутові

Клапан Sissi (верхній) або дросельний 
клапан для оптимальної тяги в 
димоході і красивого вигляду воню.

Горизонтальний перехідник для димових газів для невеликих висот.

2 839 €* 2 925 €* 2 990 €* 3 885 €*

3 332 €* 3 460 €*3 564 €* 3 784 €*

3 554 €* 3 980 €* 4 109 €*4 237 €* 4 237 €*

3 158 €*

503 €*
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Kompakt-Kamin
51/55

Kompakt-Kamin
51/67

Kompakt-Kamin
57/55

Kompakt-Kamin
57/67

Stil-Kamin
57/67

 Kompakt-Kamin 
51/55

Kompakt-Kamin 
51/67

Kompakt-Kamin 
57/55

Kompakt-Kamin 
57/67

Kompakt-Kamin
51/55

Kompakt-Kamin
51/67

Kompakt-Kamin
57/55

Kompakt-Kamin
57/67

Kompakt-Kamin 
51/55

Kompakt-Kamin 
51/67

Kompakt-Kamin 
57/55

Kompakt-Kamin 
57/67

Eck-Kamin
42/42/42

Eck-Kamin
42/57/30 l

Eck-Kamin
42/57/30 r

Eck-Kamin
51/52/52

Eck-Kamin
57/52/52

Eck-Kamin 
42/57/30 l

Eck-Kamin 
42/57/30 r

Eck-Kamin 
51/52/52

Eck-Kamin 
57/52/52

Eck-Kamin 
57/67/44 l

Eck-Kamin 
57/67/44 r

Eck-Kamin 
57/82/48 l

Eck-Kamin 
57/82/48 r

Eck-Kamin 
70/33/33

Технічні дані та розміри продукту можна завантажити на www.brunner.de

Тип позначення = висота / ширина формату дверей в см

Гільйотина

3 973 €* 4 089 €*4 155 €*

4 617 €* 4 713 €*4 813 €* 5 050 €*

4 864 €* 5 037 €* 5 998 €* 5 998 €*5 483 €* 5 483 €* 4 938 €*5 133 €* 5 133 €*

4 353 €*

* ціна вказана в EUR для базової комплектації і може змінюватись

https://www.brunner.de/de/service/produktdownloads/
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Stil-Kamin 
51/67

Stil-Kamin 
53/88

Stil-Kamin 
53/88 k

Stil-Kamin 
62/76

Stil-Kamin 
62/76 k

Stil-Kamin 
75/90

Architektur-Kamin
38/86

Architektur-Kamin
38/86 k

Architektur-Kamin
45/101

Architektur-Kamin
45/101 k

Architektur-Kamin
53/121

Architektur-Kamin
53/135

Architektur-Kamin
53/166

Stil-Kamin
Tunnel 
51/67

Stil-Kamin
Tunnel 
53/88

Stil-Kamin
Tunnel 
62/76

Stil-Kamin
Tunnel 
75/90

Architektur-Kamin
Tunnel
38/86

Architektur-Kamin
Tunnel
45/101

Architektur-Kamin
Tunnel
53/121

Architektur-Kamin
Tunnel
53/135

Architektur-Kamin
Tunnel
53/166

Architektur-Kamin
Eck 

38/86/36 l

Architektur-Kamin
Eck 

38/86/36 r

Architektur-Kamin
Eck 

45/67/44 l

Architektur-Kamin
Eck 

45/67/44 r

Architektur-Kamin
Eck 

45/82/48 l

Architektur-Kamin
Eck 

45/82/48 r

Architektur-Kamin
Eck

45/101/40 l

Architektur-Kamin
Eck

45/101/40 r

Architektur-Kamin
Eck

53/121/50 l

Architektur-Kamin
Eck

53/121/50 r

Panorama-Kamin 
42/42/42/42

Panorama-Kamin 
51/66/50/66

Panorama-Kamin 
51/88/50/88

Panorama-Kamin 
57/40/60/40

Panorama-Kamin 
57/40/85/40

Panorama-Kamin
57/25/60/25

Panorama-Kamin
57/25/85/25

Panorama-Kamin
Tunnel

57/25/85/25
(Sonderanfertigung)

Panorama-Kamin
51/25/101/25

Panorama-Kamin
57/25/121/25

Panorama-Kamin
70/25/40/25

Варіанти.

прямі

тунельні

Підйомні двері

кутові

панорамні

4 713 €* 5 250 €* 4 782 €* 5 339 €* 4 909 €* 6 998 €* 

7 156 €* 7 440 €* 7 671 €* 8 683 €*

5 675 €* 5 675 €*

6 002 €* 7 627 €* 8 157 €* 6 599 €* 7 442 €*

5 344 €* 5 344 € 5 863 € 5 863 €
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Stil-Kamin
51/67

Stil-Kamin
53/88

Stil-Kamin
53/88 k

Stil-Kamin
62/67

Stil-Kamin
62/67 k

Stil-Kamin
75/90

Architektur-Kamin 
38/86

Architektur-Kamin 
38/86 k

Architektur-Kamin 
45/101

Architektur-Kamin 
45/101 k

Architektur-Kamin 
53/121

Architektur-Kamin 
53/135

Architektur-Kamin 
53/166

Stil-Kamin
Tunnel
51/67

Stil-Kamin
Tunnel
53/88

Stil-Kamin
Tunnel
62/76

Stil-Kamin
Tunnel
75/90

Architektur-Kamin
Tunnel 
38/86

Architektur-Kamin
Tunnel 
45/101

Architektur-Kamin
Tunnel 
53/121

Architektur-Kamin
Tunnel 
53/135

Architektur-Kamin
Tunnel 
53/166

Architektur-Kamin
Eck

38/86/36 l

Architektur-Kamin
Eck

38/86/36 r

Architektur-Kamin
Eck

45/67/44 l

Architektur-Kamin
Eck

45/67/44 r

Architektur-Kamin
Eck

45/82/48 l

Architektur-Kamin
Eck

45/82/48 r

Architektur-Kamin
Eck 

45/101/40 l

Architektur-Kamin
Eck 

45/101/40 r

Architektur-Kamin
Eck 

53/121/50 l

Architektur-Kamin
Eck 

53/121/50 r

Panorama-Kamin
42/42/42/42

Panorama-Kamin
51/66/50/66

Panorama-Kamin
51/88/50/88

Panorama-Kamin
57/40/60/40

Panorama-Kamin
57/40/85/40

Panorama-Kamin 
57/25/60/25

Panorama-Kamin 
57/25/85/25

Panorama-Kamin
Tunnel 

57/25/85/25
(Виконаний на замовлення)

Panorama-Kamin 
51/25/101/25

Panorama-Kamin 
57/25/121/25

Panorama-Kamin 
70/25/40/25

Технічні дані та розміри продукту можна завантажити на www.brunner.de

Тип позначення = висота / ширина формату двері в см 
-коді (короткий): k-версія з малою глибиною камери згоряння

5 438 €* 5 438 €* 5 792 €* 5 793 €* 6 339 €* 6 526 €* 7 217 €*

7 512 €* 8 057 €* 8 676 €* 9 312 €* 9 912 €*

8 654 €*

7 458 €* 7 458 €*  8 317 €* 8 317 €*

6 498 €*6 420 €* 7 184 €* 8 336 €* 9 255 €*

* ціна вказана в EUR для базової комплектації і може змінюватись

https://www.brunner.de/de/service/produktdownloads/
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 з боковим відкриттям дверей
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Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 8721 771-0
Telefax: +49 8721 771-100
info@brunner.de · www.brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb 
angeboten und verkauft.  
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Stand 07/2017 · Ver. 5.9 · BRU1568 · 10K · atwerb.de

Das Papier dieser Broschüre wird mit Zellstoffen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung produziert.

Для Вашої безпеки:

Камін є Вашим партнером на усе життя. Елементи та технології BRUNNER 
забезпечують довгий період використання, відповідно до стандартів високої 
якості.        
Навіть великі розміри та вага наших продуктів підкреслює наш девіз:   
Ваш камін вартує тільки найкращого.     
Наполягайте на продажі оригінальних камiнiв BRUNNER.  
Кожен якісний елемент каміна підтверджує нашу бездоганну репутацію та ім'я.

Еггенфельден, липень 2017 р

Ульріх Бруннер Хьюбертус Бруннер

обігрів по-баварськи.

Panorama-Kamin 42/42/42/42
mit Feuertischanbaukante

Freude am schönen 
Kaminfeuer
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Die BRUNNER-App  
für Smartphones  
und Tablets. 
Kostenlos im  
Apple App-Store  
& bei Google Play.




