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ZÁHRADNÉ KRBY
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Ako sa vraví v škandinávii, “Niet terasy bez ohňa ..............”

Vyrábané ručne v Holandsku

Spoločnosť PSK Invest s.r.o. ako exkluzívny zástupca značiek 
RB73 a RENY© pre Slovenskú republiku Vám prináša tieto 
štýlové a nadčasové produkty z CorTen ocele, ktoré sú ručne a 
s láskou vyrábané profesionálmi. Užite si krásne momenty s 
rodinou či priateľmi počas celého roka. Prenosné krby dodajú 
vašej terase špeciálnu atmosféru a príjemné teplo pre chvíle 
plné pohody. Krby majú presklené dvierka, ktoré chránia vašu 
terasu pred iskrami, popolom či dymom. Korózii odolná oceľ 
dodáva krbom pevnosť a dlhú životnosť. Proces patinovania je 
iný pre každý kus, takže každý vyrobený krb je jedinečný.



“ Pou ever noticed
that if you are 

gathered around a fire 
with  several people 

you  automatically look into 
the fire and that it doesn,t
matter if there is a silence.....

Raoul
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Všetky výrobky sú ručne vyrábané firmou 
Reny. Reny je rodinná firma sídliaca v 

meste Duizel v Holandsku.
Celý proces vývoja produktu od prvotného 

návrhu až po samotnú výrobu prebieha v 
rámci firmy týmom profesionálov s vášňou 

pre krby.  K dispozícii majú tie 
najmodernejšie nástroje a systémy, takže 
môžu garantovať tú najvyššiu kvalitu ich 

výrobkov.



PIQUIA
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PIQUIA
Model PIQUIA je kompaktný oceľový krb v 
industriálnom štýle. Má pozinkovanú 
oceľovú kľučku dverí a nerezové 
zaisťovacie skrutky, ktoré skvelo 
kontrastujú s jeho rustikálnym vzhľadom.  
Na zadnej strane má malý popolník. S 
týmto krbom si vytvoríte z Vašej terasy 
útulné miesto plné tepla. Takto si môžete 
svoju terasu vychutnávať od skorej jari do 
neskorej jesene, či na nej tráviť neskoré 
letné večery plné príjemnej atmosféry.
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QUARUBA L



QUARUBA L
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Model QUARUBA je k dispozícii v troch 
rôznych veľkostiach, L, XL a XXL. Model L je 

so svojou výškou 85 cm bez komína a 
váhou 110 kg bez mobilnej platformy 

veľkostne najmenším z radu QUARUBA. Je 
to robustný oceľový krb v industriálnom 

štýle tvare kocky určený pre vonkajšie 
použitie vyrobený z 3mm CorTen ocele. Má 

jedinečnú modulárnu konštrukciu, môže 
teda byť vybavený jednou až štyrmi 

presklenými stranami. Najmä s úplne 
presklenou verziou máte krásny výhľad na 
oheň so všetkých strán. Mobilná verzia je 

vybavená 4 kolieskami pre ľahkú 
manipuláciu a môže zároveň slúžiť ako 

príručný zásobník dreva. Mobilná platforma 
je pripevnená 4 skrutkami, takže ju môžete 

kedykoľvek odstrániť. Komín má výšku 2 
metre, takže vás nebude otravovať dym a 

uzavretá konštrukcia krbu vás ochráni pred 
iskrami a popolom.
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QUARUBA XL



QUARUBA XL
Model QUARUBA je k dispozícii v troch 
rôznych veľkostiach, L, XL a XXL. Model XL je 
so svojou výškou 95 cm bez komína a váhou 
115 kg bez mobilnej platformy veľkostne 
prostredným modelom z radu QUARUBA. Je 
to robustný oceľový krb v industriálnom 
štýle tvare kocky určený pre vonkajšie 
použitie vyrobený z 3mm CorTen ocele. Má 
jedinečnú modulárnu konštrukciu, môže 
teda byť vybavený jednou až štyrmi 
presklenými stranami. Najmä s úplne 
presklenou verziou máte krásny výhľad na 
oheň so všetkých strán. Mobilná verzia je 
vybavená 4 kolieskami pre ľahkú 
manipuláciu a môže zároveň slúžiť ako 
príručný zásobník dreva. Mobilná platforma 
je pripevnená 4 skrutkami, takže ju môžete 
kedykoľvek odstrániť. Komín má výšku 2 
metre, takže vás nebude otravovať dym a 
uzavretá konštrukcia krbu vás ochráni pred 
iskrami a popolom.
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QUARUBA XXL



QUARUBA XXL
Model QUARUBA je k dispozícii v troch 
rôznych veľkostiach, L, XL a XXL. Model XXL 
je so svojou výškou 105 cm bez komína a 
váhou 120 kg bez mobilnej platformy 
veľkostne najväčším modelom z radu 
QUARUBA. Je to robustný oceľový krb v 
industriálnom štýle tvare kocky určený pre 
vonkajšie použitie vyrobený z 3mm CorTen 
ocele. Má jedinečnú modulárnu konštrukciu, 
môže teda byť vybavený jednou až štyrmi 
presklenými stranami. Najmä s úplne 
presklenou verziou máte krásny výhľad na 
oheň so všetkých strán. Mobilná verzia je 
vybavená 4 kolieskami pre ľahkú 
manipuláciu a môže zároveň slúžiť ako 
príručný zásobník dreva. Mobilná platforma 
je pripevnená 4 skrutkami, takže ju môžete 
kedykoľvek odstrániť. Komín má výšku 2 
metre, takže vás nebude otravovať dym a 
uzavretá konštrukcia krbu vás ochráni pred 
iskrami a popolom.
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QUARUBA XXL QUARUBA XLQUARUBA L
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BIJUGA



BIJUGA
Model BIJUGA je robustný oceľový krb v 
industriálnom štýle. Má priznané všetky 
spoje a skrutky, čo skvelo dopĺňa jeho 
rustikálny vzhľad. Výrazný nadčasový 
dizajn od holandského dizajnového štúdia 
Rene Knip kombinuje úzke línie a povrchy s 
priemyselnými akcentmi. Spolupráca s 
dizajnérom je zvýraznená aj na strieške 
krbu prostredníctvom loga dizajnéra. Na 
dotykových prvkoch je aplikované tvrdé 
drevo Merbau, takže poskytujú nie len 
zaujímavé detaily ale sú tiež veľmi 
praktické na obsluhu, pretože sa 
nenahrievajú.
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Design Studio Rene Knip
Dizajn je od Ateliéru Rene Knip. Jeho návrhy majú výrazný dizajn 

a vyznačujú sa vyváženými proporciami veľkosti, krásnym 
vzhľadom a použitím vysokokvalitných materiálov a nádherných 

detailov.



WOOD 
STORAGE
BRUGES



WOOD STORAGE 
BRUGES
BRUGES je zásobník na drevo vyrobený z 
CorTen ocele. Navrhol ho belgický dizajnér 
Jan Kuppers z dizajnového štúdia Kuppers & 
Wuytens. Tvar je inšpirovaný typickou 
belgickou fasádnou konštrukciou. Pri návrhu 
sa bral ohľad na jednoduchú výrobu a 
montáž. Prirodzená krása stohovaného 
dreva v kombinácii s prírodnou hrdzavou 
oceľou dáva úložnému priestoru viac než len 
funkčnosť. 

43



46

Jedná sa o štýlový, odolný a dobre premyslený exteriérový prvok, 
ktorý môže vo vašej záhrade zaujať prominentné a viditeľné 

miesto.



LOTUS



LOTUS

Vonkajšie ohnisko LOTUS navrhol slávny 
holandský dizajnér Roderick Vos.

Vos hľadá svoju inšpiráciu v prírode, čo sa 
prejavilo aj na tomto návrhu.

LOTUS vyniká jednoduchosťou a 
eleganciou tvarov. Vzor na vnútornej strane 
zabezpečí, aby sa drevo nekĺzalo. Aj bez 
ohňa je LOTUS krásnym dekoratývnym 
predmetom do záhrady. Vyrobený je z 
neošetreného hliníka ktorý sa pokryje 
vrstvou príodného oxidu, čím sa stane 
odolnejší voči poveternostným vplyvom. 

Je k dispozícii vo vysokej a nízkej verzii s 
odnímateľnými nohami.

Roderick Vos | Designer LOTUS





Materiál:  pieskovaný neošetrený hliník
Hmotnosť nízka verzia:    22 kg 
Hmotnosť vysoká verzia:  25 kg



PIQUIA
Typ:
Piquia 4 nohy

Možnosti:
- *Predĺženie komína (+275mm)
- Lapač iskier
- Oceľová podložka

5655

BIJUGA
Typ:
Bijuga + kolesá

Možnosti:
- Predĺženie komína (+500mm)
- Predĺženie komína (+1000mm)
- Lapač iskier
- Oceľová podložka



QUARUBA L
Typ:
Quaruba XL
Quaruba XL mobilná verzia
1 presklená strana (dvierka)
2 presklené strany
3 presklené strany
4 presklené strany
Možnosti:

– Koleno 45° Ø 150
– Koleno 90° Ø 150
– Komínový nadstavec 500 mm alebo 1000

mm Ø 150
– Lapač iskier
– Podstavec + 4 kolesá
– Oceľová podložka

QUARUBA XL
Typ:
Quaruba XL
Quaruba XL mobilná verzia
1 presklená strana (dvierka)
2 presklené strany
3 presklené strany
4 presklené strany

Možnosti:

– Koleno 45° Ø 150
– Koleno 90° Ø 150
– Komínový nadstavec 500 mm alebo 1000

mm Ø 150
– Lapač iskier
– Podstavec + 4 kolesá
– Oceľová podložka

5857



QUARUBA XXL
Typ:
Quaruba XL
Quaruba XL mobilná verzia
1 presklená strana (dvierka)
2 presklené strany
3 presklené strany
4 presklené strany
Možnosti:

– Koleno 45° Ø 150
– Koleno 90° Ø 150
– Komínový nadstavec 500 mm alebo 1000

mm Ø 150
– Lapač iskier
– Podstavec + 4 kolesá
– Oceľová podložka
–

WOOD STORAGE BRUGES
Technické informácie:
Materiál: 3mm CorTen oceľ

Základ: 3 moduly (možnosť rozšírenia o ďalšie moduly).
Hmotnosť: 200 kg
Objem: cca 4 m3

6059



Design: Bas Franken   |   Fotografie: Bart Roos
61

BLOX

BLOXX

WOOD STORAGE / BLOX / BLOXX
Technické informácie:
Materiál: 2mm CorTen oceľ
Hmotnosť: Blox 21 kg / Bloxx 37 kg
Dodávané ako DIY (urob si sám)
Možnosti: sedadlo z tvrdého dreva (IROKO)

info@vonkajsiekrby.sk 
Tel: +421 905 465 222 
www.vonkajšiekrby.sk
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