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Stylus

Užijte si inspirativní okamžiky. Udělejte ze svého domova útulný ráj. S elektrickými krby Napoleon 
Premium si můžete snadno vytvořit své nové oblíbené místo. Tímto způsobem dodáte každé místnosti 
neobyčejný nádech. A když plameny začnou plápolat, pohoda a klid se rozvine po celém domově.

• Zážitek z plamene spustíte jednoduchým stisknutím tlačítka - nemůže to být
pohodlnější
• Působivé plameny s mnoha barevnými variacemi a funkcemi řízení plamene
• Jednoduché ovládání: dotykový panel nebo měkká dotyková klávesnice a dálkové
ovládání
• Žádné emise během používání, žádný popel a saze
• Puristický design, který vylepšuje každou životní situaci
• Malá hloubka krytu - téměř splyne z vaší zdí
• Lze namontovat na zeď nebo integrovat do stěny
• Lze použít kdekoli - stačí obyčejná zásuvka
• LED s vysokou intenzitou pro silné světelné efekty + dlouhá životnost
• Žádné nebezpečí popálení při kontaktu
• Topný výkon pro místnosti do 30 metrů čtverečních
• Není nutný žádný komín

NAPOLEON PREMIUM FIRE 2020-2021

Moderní design a inovativní technologie

Náš tým je hrdý na to, že pro vás vytvoří dokonalý domov. 
Abychom uspěli, každý u nás pracuje s vášní pro každý detail a s 
pocitem realizace zvláštních životních okamžiků pro naše 
zákazníky. Právě tyto vlastnosti nás pohánějí a mají zásadní vliv 
na náš úspěch. A to je přesně důvod, proč tyto hodnoty 
formovaly náš příběh úspěchu již více než 40 let.

Inspirujte se skvělými okamžiky ve svém vlastním domě

Naším cílem je: „Inspirovat a ještě vylepšovat skvělé životní 
chvíle ve vašem domě.“ S tímto krédem založili Wolfgang a 
Ingrid Schroeterovi, původem z Německa, společnost Wolf 
Steel Ltd. v roce 1976 v kanadském Barrie, ze které v roce 1980 
vznikla značka Napoleon. V současnosti implementuje tento 
hlavní princip přibližně 1 600 zaměstnanců ve čtyřech 
výrobních závodech v Kanadě, USA a Číně.  Napoleon 
představuje v 34 zemích po celém světě prémiovou kvalitu v 
oblasti chladicích systémů, grilů, krbů na dřevo a plyn a 
elektrických krbů.

Nainstalujte tak, aby váš domov byl ještě krásnější. Elektrické krby 
Napoleon Premium jsou skvělé produkty díky úspěšné kombinaci 
moderního designu a inovativní technologie 

Naše know-how pro vaši příjemnou atmosféru

Jděte o krok dále. Přemýšlejte o zítřku dnes. Vždy používáme 
nejnovější technologie. Nyní jde o technologie bez emisí: Pro nás 
jsou klíčem k naší konkurenceschopnosti a úspěchu. Toto know-how 
neustále proudí do realizace kreativních nápadů, které vytvářejí lepší 
atmosféru kolem vašeho domova a pracovního prostředí.

Osobní kontakt dává cenné impulsy

Technologie je jedna věc, os obní kontakt s našimi zákazníky je další 
věc a proto usilujeme o dialog přímý, otevřený a upřímný. Takto 
zjistíme, co je pro vás opravdu důležité. Co se nám obzvláště líbí a co 
můžeme stále vylepšovat. Studie, které pravidelně zadáváme, nám 
poskytují cenné podněty: Například většina našich zákazníků uvádí 
jako nejdůležitější místnosti ve svém bytě obývací pokoj, kuchyň a 
ložnici. Dbají při tom na útulnou, příjemnou a uvolňující atmosféru. 
Jsme šťastní,  že můžeme vyhovět těmto krásným požadavkům.

S pozdravem,
Váš tým Napoleon® Premium Fire

Základní vlastnosti Elektrických krbů Napoleon Premium
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ALLURETM

ALLURETM 

dotykové ovládání 
pouhým stisknutím 
tlačítka

Dálkové ovládání pro 
všechny funkce

Volitelně kř išťálové uhlíky 
jsou k dispozici z tmavého 
krystalu

Vytápění s možností 
zapnout ventilátor

ALLURETM 32
NEFL32FH-EU

Š x V x H: 81,3 x 54,6 x 12,7 cm

ALLURETM 42
NEFL42FH-EU

Š x V x H: 106,7 x 54,6 x 12,7 cm

ALLURETM 50
NEFL50FH-EU

Š x V x H: 127 x 54,6 x 12,7 cm

ALLURETM 60
NEFL60FH-EU

Š x V x H: 152,4 x 54,6 x 12,7 cm

ALLURETM 72
NEFL72FH-EU

Š x V x H: 183 x 54,6 x 12,7cm

ELEKTRICKÉ KRBY ALLURETM

Zapněte a užívejte si pohody: Série elektrických krbů Napoleon Premium Fire ALLURE vás inspiruje 
intenzivním plamenem, který umocňují křišťálové uhlíky. Úžasně tančící plameny elektrického krbu dodávají 
každé místnosti velmi zvláštní nádech pro čistou relaxaci.

ALLURETM

     UŽIJTE SI INTENZIVNÍ ODPOČINEK
 U BEZPEČNÉHO KRBU

Orange - blau - multi

2 Stupně vytápění

950 nebo 2000 Watt

3 Barvy plamene Led s vysokou intezitou



6 7

ALLURE PHANTOMTM

ALLURE PHANTOMTM 

Dotykové ovládání 
pouhým stisknutím 
tlačítka

Topení s možností 
zapnout ventilátor

Dálkové ovládání pro 
všechny funkce

ALLURE PHANTOMTM

SILNÝ V KAŽDÉM 
Volitelně křišťálové uhlíky 
jsou k dispozici z tmavého 
krystalu

ALLURE PHANTOM ELEKTRICKÁ KRBY

Elektrické krby Napoleon Premium Fire řady ALLURE PHANTOM vám nabízejí mimořádně vysokou užitnou hodnotu, 
pokud jde o obraz plamene a generování tepla. Matná černá kovová přední strana s kovovou síťovinou
zajišťují pohled na plameny a hru barev křišťálově zářivých uhlíků.  Zejména v místnostech s obtížnými světelnými 
podmínkami pro vás toto zvýraznění elektrického krbu znamená čistý požitek. Pokud jde o barvy elektrického krbu, můžete 
si vybrat mezi oranžovou, modrou a vícebarevnou variantou vysoce intenzivních LED diod. Naše LED diody se vyznačují 
dlouhou životností a nízkou spotřebou energie, zajišťující realistické zobrazení plamenů. 
Díky dvoustupňovému vytápění  950 nebo 2 000 W patří modely ALLURE PHANTOM k nejvýkonnějším nástěnným 
elektrickým krbům na trhu: Bez námahy vytopí místnosti přibližně 30 metrů čtverečních. Můžete také použít funkci 
ventilátoru pro lepší cirkulaci teplého vzduchu.
Protože elektrické krby Napoleon Premium Fire řady ALLURE PHANTOMTM jsou velmi ploché a mají hloubku 13,6 
centimetru, nevyčnívají do místnosti. Mohou být instalovány na zeď nebo v jedné rovině se stěnou.

ALLURE PHANTOMTM 42
NEFL42FH-MT-EU

Š x V x H: 106,7 x 54,6 x 13,6 cm

ALLURE PHANTOMTM 50
NEFL50FH-MT-EU

Š x V x H: 127 x 54,6 x 13,6 cm

ALLURE PHANTOMTM 60
NEFL60FH-MT-EU

Š x V x H: 152,4 x 54,6 x 13,6 cm

2 stupně vytápění

950 nebo 2000 Watt

3 Barvy plamene Led s vysokou intezitou

 SMĚRU
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PURVIEWTM

PURVIEWTM 

Dotykové ovládání 
pouhým stisknutím 
tlačítka

Volitelně je k dispozici 
dekorace z naplaveného 
dříví nebo křišťálové uhlíky 
z tmavého krystalu

Dálkové ovládání pro 
všechny funkce

Topení s možností zapnout 
ventilátor

PURVIEWTM

ÚŽASNÝ POHLED
DO KRÁSNÝCH PLAMENŮ

ELEKTRICKÝ KRB PURVIEW

Toto jméno mají z jasného důvodu: S elektrickými krby Napoleon Premium Fire řady PURVIEW si můžete užít čistý pohled 
na plameny. To je způsobeno jejich úzkým okrajem, což má za následek o 25% větší oblast obrazu. Vidět více znamená více 
pohodlí pro vás. Stisknutím tlačítka získáte svůj osobní pocit pohody s výběrem ze tří barev plamene: oranžová, žlutá a 
vícebarevná. Křišťálové zářivé prvky jako podlahová krytina a vysoce intenzivní LED diody s dlouhou životností a nízkou 
spotřebou energie zajišťují ještě intenzivnější zážitek z plamene u těchto elektrických krbů od Napoleona.
Velmi tichá funkce vytápění a ventilace je u elektrických krbů řady PURVIEW obecně velmi příjemná. Funkce se ovládají 
pomocí dálkového ovladače nebo dotykového panelu.

PURVIEWTM 42
NEFL42HI-EU

Š x V x H: 106,7 x 54,4 x 14 cm

PURVIEWTM 50
NEFL50HI-EU

Š x V x H: 127 x 54,4 x 14 cm

PURVIEWTM 60
NEFL60HI-EU

Š x V x H: 152,4 x 54,4 x 14 cm

PURVIEWTM 72
NEFL72HI-EU

Š x V x H: 182,9 x 54,4 x 14 cm

PURVIEWTM 100
NEFL100HI-EU

Š x V x H: 254 x 54,4 x 14 cm

2 Úrovně vytápění

750 nebo 1500 Watt

3 Barvy plamene Led s vysokou intezitou
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STYLUSTM

STYLUSTM 

Okolní světlo se dvěma 
nastaveními barev

Dva USB nabíjecí 
konektory s indikátory 
nabíjení

Dálkové ovládání pro 
všechny funkce

Realistické dekorativní 
dřevěné větve

STYLUSTM

EXTRA TŘÍDA

ELEKTRICKÝ KRB STYLUS

Elektrický krb Napoleon Premium Fire STYLUS  je poutačem charisma, který splní vaši touhu po osobním příjemném 
prostředí a zvláštním designu. Se čtyřmi barvami plamene je spektrum větší než u mnoha jiných elektrických krbů: žlutý, 
oranžový, modrý nebo vícebarevný 

Elektrický krb STYLUS je hra plamenů, která bude vyhovovat vaší náladě a můžete také upravit jas v mnoha úrovních.  
Rychlost plamenů lze regulovat na dynamický nebo klidný režim.

Šest různých nastavení barev vytváří individuální atmosféru, protože osvětluje dekorativní uhlíky a dekorativní větve. 
Elektrický krb můžete ovládat pomocí dálkového ovládání nebo dotykového panelu. Dalším vrcholem elektrického krbu 
STYLUS je okolní světlo, které má dvě nastavení barev a jasu pro útulné nebo jasné osvětlení. Takže jste pánem svých plamenů. 
Mimochodem, mobilní telefon nebo tablet můžete nabíjet na dvou nabíjecích portech USB s indikátorem stavu nabíjení.

STYLUSTM

NEFP32-5019W-EU

Š x V x H: 150 x 51,5 x 28 cm

2 Úrovně vytápění4 Barvy plamene

Barvy plamene ve žluté, oranžové, 
modré nebo vícebarevné

Osvětlení dekorativních křišťálových  uhlíků       
a dekorativních dřevěných větví v 6 barevných 
nastaveních

Moderní panel  z matně bílého MDF vhodné 
do každého moderního prostředí bydlení

Ovládání pomocí dálkového 
ovládání nebo dotykového panelu

Dva USB konektory pro nabíjení 
mobilního telefonu

LED s vysokou intenzitou

750 nebo 1500 Watt



PREMIUM FIRE

2 YEAR
LIMITED

WARRANTY

PRO ÚTULNÝ 

DOMOV

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Distributor:          VANELLUS ENERGY s.r.o. 
  Jarošovská 840
  377 01 Jindřichův Hradec                
objednavky@vanellus.cz
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