
Pristatome čekų kompaniją KVS Ekodivize.

Gamyklos istorija skaičiuojama nuo 1906m. 

Per pirmąjį pasaulinį karą gamykla buvo reorganizuota į karinės technikos gamyklą. 

Po karo, gamykla buvo praplėsta, sukurti keli gamybos padaliniai. 

Šildymo prietaisai     Mechaninis apdirbimas  Spalvota metalurgija    Juodoji metalurgija

1994 metais buvo pradėti gaminti kieto kuro katilai ir buitinės krosnelės, kuriems suteiktas 

firminis ženklas “KVS Moravia”.



Produkcija eksportuojama į 

Vokietiją, Austriją, Italiją, Airiją, 

Angliją, Prancūziją, Slovėniją, 

Slovakiją, Suomiją, Švediją 

Lenkiją, Estiją, Latviją, Ukrainą 

bei Rusiją. 

2014 m gruodžio pabaigoje 

UAB „Židinių meistrai“ ir čekų 

kompanija KVS Ekodivize 

susitarė dėl bendradarbiavimo. 

Nuo šiol MORAVIA krosneles  

galima įsigyti ir Lietuvoje. 



KVS Ekodivize turi kelis 

padalinius ir gamina įvairią 

produkciją. 

Kadangi UAB „Židinių meistrai“ 

specializuojasi  židinių, 

krosnių, kaminų srityse, tad 

apsiribosime tik mums 

tinkančia produkcija –

krosenelėmis ir krosnių 

įranga.   



Ypač populiarios yra įmonėje 

gaminamos virtuvei skirtos 

krosnelės KLAUDIA su maisto 

ruošimo funkcija. 

Aukštos kokybės, saugios ir 

patvarios krosnelės yra labai 

išvaizdžios ir tinka įvairių stilių 

interjerams.  



KLAUDIA krosnelėse su 

orkaite pakuros durelės su 

keramikiniu stiklu gali būti tiek 

kairėje pusėje, tiek ir dešinėje 

pusėje. 

Automatiškai: orkaitė su stiklu 

- priešingoje nei durelės 

pusėje. 



Krosnelių viršutinis dangtis (kaitlentė) 

gali būti:

 keramikinis (pavyzdys dešinėje);

 ketaus (turime sandėlyje);

 šlifuoto plieno (pavyzdys po tekstu).



Viršutinėje KLAUDIA krosnelės dalyje įmontuota patogi rankenėlė, kuria galima reguliuoti dviem 

režimais veikiančią ketinę krosnelės sklendę:

• vasarinis režimas – dūmas nukreipiamas tiesiogiai į kaminą;

• kepimo funkcija – dūmas priverstinai nukreipiamas po orkaite. 



KLAUDIA krosnelės pajungimo būdai:

 iš viršaus;

 iš galo;

 iš šono. 

Visais pajungimo atvejais, pajungimas 

randasi už orkaitės.

Krosnelės pajungimas „Iš viršaus“

Krosnelės pajungimui 

tinka d/120 mm 

skersmens plieniniai 

vamzdžiai. 

Krosnelės pajungimas „Iš galo“



KLAUDIA krosnelės orkaitė

Orkaitėje įrengti kelių pakopų laikikliai 

kepimo indui, kuris taip pat įeina į 

krosnelės komplektą. 



KLAUDIA krosnelės daiktadėžė

KLAUDIA turi labai patogią daiktadėžę -

ištraukiamą stalčių apatinėje krosnelės 

dalyje. 

Jame galima laikyti įvairius puodus arba 

malkas. 

Stalčius padalintas į du vienodo dydžio 

skyrius. 



Krosnelės išmatavimai:

 Aukštis – 850 mm;

 Plotis – 924 mm;

 Gylis – 600 mm

 Pajungimas -

d/120mm



Pagrindinės KLAUDIA krosnelės sudėtinės 

dalys:

 kaitlentė (keramika, plienas, ketus);

 viryklės apkaustas (chromo, paauksuotas);

 ketinė valdymo sklendė;

 pajungimo atvamzdis (d/120mm);

 viryklės durelės su keramikiniu stiklu; 

 besivartantys ketiniai ardeliai; 

 ištraukiamas talpus pelenų stalčius;

 pelenų durelės su oro regiuliavimu; 

 orkaitė su stiklu ir termometru;

 ištraukiamas apatinis stalčius (daiktadėžė);

 vidinis šamotas;

 emaliuotas korpusas... 



Krosnelės gaminamos kelių skirtingų spalvų: baltos, šviesiai pilkos, juodos, bordo, žalios. 

KLAUDIA krosnelių spalvos



KLAUDIA krosnelės 

yra kompaktiškos ir 

mobilios. 

Jas nesunkiai galima 

perkelti iš vienos 

vietos į kitą. 

Krosnelės gali būti ir 

su jose įmontuotu 

šilumokaičiu. Prie jų 

galima prijungti 

vandens boilerį, 

šildomas grindis ir 

radiatorius.



KLAUDIA krosnelės 

puikia tinka jas 

montuoti ne tik į 

privačių namų virtuves, 

bet ir į sodo namelius 

ar kotedžus.  

Krosnelėms 

nereikalingi papildomi 

energijos šaltiniai, jos 

kūrenamos kietu kuru 

(malkos, briketai).



Dar vienas KVZ Moravia produktas kurį 

norėtume Jums pristatyti, tai krosnelės SOFIE. 

Iš esmės tai yra puse KLAUDIA krosnelės, tik 

be orkaitės. 

Didelis stiklas, erdvi, daug malkų talpinanti 

pakura, su kaitlente. 

Viršutinis pajungimas d/120mm vamzdžiu. 

SOFIE krosnelė gali būti ir su vandens 

šilumokaičiu.



Visos KVS MORAVIA krosnelės yra 

sertifikuotos nepriklausomame TÜV CERT 

institute ir atitinka Europos Sąjungos

EN ISO 9001:2000 kokybės reikalavimus.

Taip pat turi Rusijos rinkai reikalaujamą 

«ГОСТ-Р» kokybės sertifikatą.  



Dvigubos viryklės durelės su pelenine papuošia krosnies dizainą, palengvina bei pagreitina 

meistrų darbą, sutaupo vietos. Rankenėles: chromuotos, paauksuotos arba su medžiu.

Peleninės durelėse esančia rankenėle galima reguliuoti oro srautą degimui.

Naujiena krosnių meistrams – dvigubos 

viryklės durelės su ketiniais ardeliais ir 

išsitraukiančiu pelenų stalčiumi. 



Orkaitėje įrengti kelių pakopų laikikliai kepimo indui, kuris taip pat įeina į orkaitės komplektą. 

Kartu su orkaite dovanų gausite medžiaginę virtuvės pirštinę.

Taip pat siūlome naudoti to paties dizaino orkaitę 

su stiklu ir termometru. 

Orkaitės rankenėlės gali būti chromuotos, 

paauksuotos arba su medžiu.



Lauksime Jūsų paklausimų... 


