
MILANO II 
Verwendung des Verpackungsmaterials: 
Der Hersteller empfielt die folgende für Verbraucher: 
Polypropylen 
- eingegeben zu dem gemeinsame sortierte Abfall Sammler. 
Kartonpapier mit Aufkleber: 
- Eingeben für ensprechende Papier-Sammler. 
Holzteilen: 
- Als Brennstoff zu verbrennen oder eingeben zu dem gemeinsame Sammlerstelle. 
Hinweis: 
1)  Die Heiztür geht beim ersten Öffnen ein bisschen schwer auf! 
2)  Der Rost ist drehbar, nicht schiebbar!  
 
 
 
CZ        Návod k instalaci a obsluze stáležhnoucích kamen na pevné palivo  

MILANO II, VERONA, VIGSO II, BERGAMO, BOZEN, PIACENZA, MERANO, MERAN II, BRIXEN, VIGSO IV, MAILAND, 
BRIXEN II, VIGSO III, BOZEN Top, VERONA Top, BOLZANO 

testováno podle ČSN EN 13240 
 

 
1. Pokyny pro instalaci 
Kamna jsou vyrobena tak, že je možné je jednoduše pomocí spojovacího kusu připojit na existující domovní komín. Spojka musí být dle možnosti 
krátká a přímá, umístěná vodorovně nebo s mírným stoupáním. Spojky je třeba utěsnit. 
Při instalaci a provozu kamen je třeba dodržovat národní a evropské normy, místní, stavební a taktéž požárně-bezpečnostní předpisy. Z toho 
důvodu informujte před zapojením kamen příslušného krajského revizního technika. Je třeba zabezpečit dostatečné množství spalovacího 
vzduchu, a to především v místnostech s těsně zavřenými okny a dveřmi (těsnící klapka). 
Výpočet komínu se provádí podle ČSN 73 4201. 
Před umístěním kamen se přesvědčte, zda konstrukce, na níž mají být kamna uložena, má dostatečnou nosnost pro hmotnost kamen. V případe 
nedostatečné nosnosti je třeba učinit příslušná opatření (např. položení desky na rozložení zátěže). 
 
2. Všeobecné  bezpečnostní předpisy 
Hořením paliva se uvolňuje tepelná energie, která vede k značnému zahřátí povrchu kamen, dvířek spalovacího prostoru, kliky u dveří a rukojetí 
ovládacích prvků, bezpečnostního skla, kouřových potrubí a příp. čelní stěny kamen. Nedotýkejte se těchto částí bez příslušného ochranného 
oděvu nebo pomůcek (žáruvzdorné rukavice nebo jiné pomůcky). 
Upozorněte na toto nebezpečí děti a dbejte na to, aby se v době topení nezdržovaly blízko kamen.  
 
3. Vhodná paliva 
Vhodným palivem je polenové dřevo o délce od 15 do 20 cm a obvodu 30 cm, hnědouhelné brikety a černé uhlí. 
Je dovoleno používat jen polenové dřevo sušené vzduchem. Spalování odpadu a především plastů je podle zákonu o ochraně před emisemi 
zakázáno. Kromě toho, takové palivo poškozuje ohniště a komín a vede k poškození zdraví a důsledkem zápachu i k obtěžování sousedů. 
Maximální vlhkosti 20 % vzduchem sušeného polenového dřeva je možno dosáhnout po minimálně jednoroční (měkké dřevo) nebo dvouroční 
(tvrdé dřevo) době sušení. Dřevo není stáležhnoucí palivo, proto je nemožné nepřerušované topení dřevem po celou noc. 
Zakázáno je používat i kapalná paliva. 
                                                                                                                      
4. Zatápění 
Při prvním zatápění není možné zabránit zápachu, který se vytvořil důsledkem vysoušení ochranného nátěru, a který zmizí v krátké době. 
V průběhu zatápění by měla být místnost s kamny dobře větraná. Důležitý je rychlý průběh zatápění, protože v případě špatného postupu dochází 
ke zvýšení emisí. 
Když se zatápěcí palivo dobře rozhoří, přiložíme další palivo. Nikdy nepoužívejte na zatápění líh, benzín nebo jiné hořlavé kapaliny. Zatápějte vždy 
pomocí kusu papíru, třísek a menšího množství paliva. Ve fázi zatápění přivádějte do kamen jak primární, tak i sekundární vzduch. Následně se 
přívod primárního vzduchu uzavře a hoření se reguluje pomocí  sekundárního vzduchu. V době zatápění nenechávejte kamna nikdy bez dozoru. 

 
5. Provoz většího počtu ohnišť 
Při provozu většího počtu ohnišť v jedné místnosti nebo v jedné vzduchové soustavě je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu. 
 
6. Topení v přechodném období 
V přechodném období, tj. při vyšší vnější teplotě, může v případě náhlého vzrůstu teploty docházet k poruchám tahu komínu a spaliny se dokonale 
neodvádějí. V tomto případe je třeba naplnit ohniště jen malým množstvím paliva a topit s otevřeným regulátorem primárního vzduchu, tak, aby se 
naplněné palivo spálilo rychleji (plamenem) a tím se stabilizoval tah komínu. Ke zlepšení proudění vzduchu pod ohništěm je třeba častěji opatrně 
prohrábnout popel. 
 
7. Čištění a kontrola 
Kamna a kouřovody je třeba jedenkrát za rok – nebo i častěji, např. při čištění komínu – zkontrolovat, zda se v nich nevytvořily usazeniny 
a případně je vyčistit. I komín je potřebné dát pravidelně vyčistit kominíkem. Intervaly čištění komínu stanoví příslušný revizní technik. Kamna by 
měl každý rok zkontrolovat odborník. 
 
8. Provedení 
Kamna bez samouzavíracích skleněných dvířek musí být napojena na vlastní komín. Jejich provoz s otevřeným ohništěm je povolen jen pod 
dohledem. Při dimenzování komínu je třeba se řídit ČSN 73 4201. 
Kamna MILANO II a jejich tvarové varianty mají stáležhnoucí ohniště. 
 
9. Spalovací vzduch 
Protože kamna jsou ohniště závislá na okolním vzduchu a odebírají spalovací vzduch z místnosti, je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího 
vzduchu. 
V případe utěsněných oken a dveří (např. ve spojení s opatřeními na úsporu energie) se může stát, že není zabezpečen potřebný přívod čerstvého 
vzduchu, což může ovlivnit tah krbových kamen. Taktéž to může nepříznivě ovlivnit Váš pocit pohody nebo dokonce Vaši bezpečnost. V některých 
případech je nutné zabezpečit dodatečný přívod čerstvého vzduchu např. zabudováním vzduchové klapky blízko kamen nebo položením potrubí 
na spalovací vzduch vedoucí do exteriéru nebo do dobře větrané místnosti (kromě kotelny). Především je třeba zabezpečit, aby byla potrubí na 
spalovací vzduch během provozu ohniště otevřena. Odsávače par umístněné v tytéž místnosti jako ohniště, mohou negativně ovlivnit funkci kamen 
(může docházet až k úniku kouře do obývané místnosti, přesto, že jsou dvířka ohniště zavřena) a nesmějí se tedy v žádném případě provozovat 
současně s kamny. 
 



MILANO II 
10. Protipožární ochrana 
Vynášení horkého popola je zakázáno! 
Vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku 
Na zabezpečení dostatečné ochrany před teplem, musí být kamna vzdálena od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku minimálně:  
40 cm – platí pro kamna BOZEN, BOZEN Top 
20 cm – platí pro kamna MILANO II,  VIGSO II, BERGAMO, VERONA, PIACENZA, MERANO, MERAN II, BRIXEN, VIGSO IV, MAILAND,  
BRIXEN II, VIGSO III, VERONA Top, BOLZANO 
Protipožární ochrana v oblasti žáru 
V oblasti žáru skleněných dvířek se nesmějí nacházet žádné hořlavé stavební konstrukce a nábytek do vzdálenosti 80 cm. Tuto vzdálenost je 
možné zmenšit na 40 cm, jestliže je mezi ohništěm a hořlavými stavebními konstrukcemi umístněný ochranný plech proti žáru, který je z obou 
stran dostatečně chlazen vzduchem. 
Protipožární ochrana mimo oblast žáru 
Minimální vzdálenosti od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku jsou uvedeny na štítku kamen a je nevyhnutné je dodržet. 
Podlahy 
U kamen na pevné palivo je třeba podlahu z hořlavých materiálů nacházející se před dvířky ohniště chránit krytinou z nehořlavého materiálu. Tato 
krytina se musí rozprostírat minimálně 50 cm dopředu a minimálně 30 cm do stran od dvířek ohniště. 
 
11. Náhradní díly 
Mohou se používat jen takové náhradní díly, které výrobce výslovně schválil nebo je sám nabízí. Pro případ potřeby kontaktujte, prosím, 
specializovaného prodejce. 
Na kamnech není možné vykonávat jakékoliv úpravy! 

 
12. Upozornění pro případ požáru komínu 
Používá-li se nevhodné nebo příliš vlhké palivo, může v důsledku usazenin v komíně dojít k jejich vznícení. V takovém případě okamžitě zavřete 
všechny vzduchové otvory na kamnech a informujte hasiče. Po dohoření v komíně je nutno ho nechat zkontrolovat odborníkem na případné trhliny 
nebo netěsnosti. 

 
13. Jmenovitý tepelný výkon, regulace spalovacího vzduchu a doba shoření paliva 
Jmenovitý tepelný výkon kamen je 5,0 kW a dosahuje se při minimálním dopravním tlaku 12 Pa. 
 

Palivo Polenové dřevo 
(délka 20 cm, obvod 30 cm) Hnědouhelné brikety Černé uhlí 

Max. množství na dávku 1,7 kg nebo 2 ks 1,4 kg nebo 2 ks 1,05 kg 
Regulátor primárního vzduchu otevřít na 75% otevřít na 100% otevřít na 100% 
Regulátor sekundárního vzduchu  otevřít na 100% otevřít na 100% otevřít na 75% 
Doba shoření 1,0 hod. 1,0 hod. 1,0 hod 

 
Pro provoz s mírným zatížením platí následující množství paliva a regulace spalovacího vzduchu: 
 

Palivo Hnědouhelné brikety Černé uhlí 
Max. dávka cca. 1,7 kg nebo 2 ks cca 1,6 kg 
Regulátor primárního vzduchu otevřít na 75% otevřít na 75% 
Regulátor sekundárního vzduchu  zavřít zavřít 
Doba shoření cca. 2 hod. cca. 2 hod 

 
        Primární spalovací vzduch proudí do ohniště skrz otoční ružici umístněnou na popolových dvířkách ( spodní dvířka). 

Sekundární spalovací vzduch proudí do ohniště skrz posouvné šoupátka umístněné ve spodní a horní části rámu přikládacích dvířkach ( horní      
dvířka se sklem).  

 
14. Prostorová výhřevnost 
Prostorovou výhřevnost je třeba stanovit podle DIN 18 893 pro prostory, jejichž tepelná izolace neodpovídá požadavkům nařízení o tepelné izolaci, 
pro jmenovitý tepelný výkon 5 kW 
za příznivých topných podmínek                                       - 124 m³ 
za méně příznivých topných podmínek                             -   73 m³ 
za nepříznivých topných podmínek                                   -   48 m³ 
Při občasném topení – jestliže přerušení trvá více než 8 hod. – se snižuje prostorová výhřevnost o 25 %. 
 
15. Technické údaje 
Výkon:                             5 kW 
Hmotnost:     MILANO II = 65 kg, VERONA = 62 kg, VIGSO II = 70 kg, BERGAMO = 69 kg, PIACENZA = 69 kg, BOZEN = 59 kg,  
                     MERANO = 67kg, MERAN II = 72 kg, BRIXEN = 75 kg, VIGSO IV = 77 kg, MAILAND = 65 kg, BRIXEN + AK = 124 kg,  
                     BRIXEN II + AK = 125 kg, VIGSO III = 68 kg, BOZEN Top = 59 kg, VERONA Top = 64 kg, BOLZANO = 84 kg 

        Vývod na spaliny zadní:  Ø 120 mm,  pro varianty BOZEN Top, VERONA Top – horní Ø 114 mm 
 

        Data pro výpočet komína ( při jmenovitém tepelném výkonu ): 
 

Palivo Hnědouhelné brikety Černé uhlí Dřevo 
Hmotnostní proud spalin [gs-1] 6,6 6,8 5,6 
Průměrná teplota spalin za odtahovým hrdlem´[°C] 360 390 320 
Min. tah při jmenovitém tepelném výkonu [Pa] 12 12 12 

 
Záruka 
 
Vyskytne-li se v záruční době na Vašich kamnech funkční vada nebo vada povrchové úpravy, neopravujte ji nikdy sami. Záruční a pozáruční 
opravy vykonává výrobce nebo distributor.                                                                                                                                   
Za kvalitu, funkci a provedení kamen ručíme 2 roky ode dne prodeje spotřebiteli a to tím způsobem, že chyby vzniklé prokazatelně následkem 
nesprávného provedení odstraníme v krátkém čase na naše náklady s podmínkou, že kamna: 

- byla obsluhována přesně podle návodu,  
- byla připojena na komín dle platných norem, 
- nebyla násilně mechanicky poškozena, 



MILANO II 
- nebyly vykonány úpravy, opravy a neoprávněné manipulace. 

Při reklamaci je třeba uvést přesnou adresu a uvést okolnosti, při nichž k závadě došlo. Reklamaci přešetříme, pokud k reklamaci předložíte záruční 
list opatřený datem prodeje a razítkem prodejny. 
Při koupi si ve vlastním zájmu vyžádejte čitelně vyplněný záruční list. O způsobu a místě     opravy se rozhodne v našem podniku. 
Při koupi spotřebiče zkontrolujte šamotové cihly.  
Případnou reklamaci na poškozené šamotové cihly výrobce akceptuje jen do prvního zatopení ve spotřebiči. 
Je nepřípustné spotřebič provozovat při tepelném přetížení, to znamená:  

- množství použitého paliva je větší, jak je doporučeno 
- množství spalovacího vzduchu je větší, jak je doporučeno 
- používání nedovolených druhů paliv 

       Tepelné přetížení se může projevit: 
- poškozením šamotové přepážky v ohništi 
- poškozením litinové plotny a víka 
- poškozením dvířek na přikládání paliva 
- popraskáním a vypadáním šamotové malty 
- přepálením roštu 
- prasknutím šamotových cihel 

       V případe nesprávného provozu výrobce neakceptuje reklamaci na spotřebič. 
       Záruka se neuznává, ak zákazník nemá dle zákona č. 91 z roku 2010 platnou správu od certifikovanýho kominíka. 
       Pro výměnu výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského  zákoníku a Reklamačního řádu. 
 
 
 
HR             Uputa za instalaciju i poslugu vatrostalnih peći  

MILANO II, VERONA, VIGSO II, BERGAMO, BOZEN, PIACENZA, MERANO, MERAN II, BRIXEN, VIGSO IV, MAILAND, 
BRIXEN II, VIGSO III, BOZEN Top, VERONA Top, BOLZANO 

testirano prema  EN 13240 
 
 
1. Uputa za instalaciju 
Peć je proizvedena tako da ju je moguće lako spojiti pomoću spojnog dijela sa već postojećim kućnim dimnjakom. Spajajući dio mora biti po mogućnosti 
kratak i izravan, smješten horizontalno ili sa umjerenim uspinjanjem. Spajajući dio potrebno je učvrstiti.  
Kod instalacije i rukovanja peći potrebno je održati domaće i europske norme, lokalne, gradjevinske kao i vatrogasno-sigurnosne odredbe. Zbog toga 
prije instalacije peći potražite nadležnog općinskog reviznog tehničara. Potrebno je osigurati zadovoljavajuću količinu zraka, i to uglavnom u 
prostorijama sa tijesno zatvorenim prozorima i vratima (klatno za učvršćivanje).  
Mjere dimnjaka se ostvaruju prema DIN 4705 – 1, 2, 3. 
Prije instalacije peći morate se uvjeriti, ima li konstrukcija, na kojoj će peć biti ugradjena, dovoljnu nosivost na težinu peći. U slučaju neodgovarajuće 
nosivosti potrebno je ostvariti nadležne postupke (napr. ugraditi ploče na razmještaj težine).  
 
2. Opće sigurnosne odredbe 
Gorenjem goriva se oslobadja toplinska energija, koja vodi povećanju topline površine peći, vrata peći,  kvake i drške peći, sigurnosnog stakla, cijevi 
dimnjaka ili eventualno maske peći.     Ne dirajte površinu ovih dijelova bez odgovarajuće osiguravajuće odjeće ili potpornog sredstva (vatrostalne 
rukavice ili druga potporna sredstva).    
Upozorite na ovu opasnost i djecu i pazite, da se prilikom grijanja ne zadržavaju u blizini peći.   
 
3. Dozvoljena goriva 
Dozvoljeno gorivo su cjepanice dužine od 15 do 20 cm i obima 30 cm, brikete od smedjeg ugljena i crni ugljen. 
Smiju se upotrebljavati samo suhe cjepanice. Paljenje otpadaka, posebice plastike, je po zakonu o zaštiti pred emisijama zabranjeno. Osim toga ovakvo 
gorivo oštećuje ognjište i dimnjak i može štetiti zdravlju, a smrad, kao posljedica, može uznemiravati susjede. Suhe cjepanice sa maksimalno 20% 
vlage se dobijaju poslije minimalno jednogodišnje (meko drvo) ili dvogodišnje (tvrdje drvo) dobe sušenja. 
Drvo nije trajno gorivo, tako da nije uvijek moguće cijele noći grijati drvima.  
     
4. Loženje 
Kod prvog zagrijavanja peći nije moguće spriječiti, da se zbog sušenja farbe ne stvara zadah, ali ovaj nakon kraćeg vremena nestaje. Prilikom prvog 
loženja i zagrijavanja peći bi prostorija u kojoj se peć nalazi trebala biti dobro vetrana. Važno je brzo zagrijavanje, zato što zbog pogrešnog ili sporog 
postupka može doći do povećane vrijednosti emisija.  
Kada se gorivo koje ložimo dobro razgori, potrebno je priložiti još goriva. Nikada kao gorivo ne upotrebljavajte alkohol, benzin ili druge zapaljive 
tekućine.  Ložite uvijek pomoću komadića papira, iverja i manje količine goriva. U fazi podgrijavanja privedite u peć primaran i sekundaran zrak. Zatim 
dotok primarnoga zraka zatvorite i gorenje regulirajte pomoću gornjeg i donjeg sekundarnog zraka. Prilikom loženja ne ostavljajte peć bez nadzora.  
 
5. Rukovanje  više ognjišta  
Kod rukovanja više ognjišta u jednoj prostoriji ili u jednom zračnom sustavu potrebno je  osigurati odgovarajući dotok zraka za sagorijevanje.  
 
6. Grijanje tijekom prijelaznog doba 
Tijekom prijelaznog doba, t.j. kod viših vanjskih temperatura, može doći od naglog povećanja temperature do oštećenja dimnjaka i malje se ne izvode 
savršeno. U takom slučaju je potrebno napuniti ognjište samo malom količinom goriva i grijati sa otvorenim regulatorom primarnoga zraka tako, da bi se 
napunjeno gorivo brže zapalilo (vatrom) i time se stabilizirao  protok dimnjaka. Da se poboljša tok zraka potrebno je češće i pažljivo razgrabati pepeo 
ispod ognjišta.   
 
7. Čišćenje i kontrola 
Peć i dimnjak je potrebno jedanput godišnje – ili i češće, napr. kod čišćenja dimnjaka – kontrolirati, da li su se unutar njih stvorili talozi i eventualno ih 
očistiti. I dimnjak je potrebno redovito očistiti, ovo bi trebao vršiti dimničar.  Interval čišćenja dimnjaka odredjuje nadležni revizni tehničar. Peć bi trebao 
svake godine kontrolirati stručnjak.  
 
8. Djelovanja 
Peć bez staklenih vrata koja se automatski zatvaraju mora biti spojena s vlastitim dimnjakom. Njegovo rukovanje sa otvorenim ognjištem je dozvoljeno 
samo uz nadzor. Kod uredjivanja dimnjaka je potrebno postupati prema  DIN 4705. 
Peć MILANO II i varijante njegove konstrukcije su vatrostalna ognjišta. 
 
9. Zrak za sagorijevanje 
Pošto peć predstavlja ognjište zavisno od okolnog zraka i spaljuje zrak iz prostorije, potrebno je osigurati odgovarajući dotok zraka za sagorijevanje. U 
slučaju čvrsto zatvorenih prozora i vrata (napr. zbog boljeg gospodarenja sa energijama) može se desiti, da nije osiguran odgovarajući tok svježeg 


