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Vaše doutníky je budou
milovat!

Humidory Prestige splňují nejvyšší požadavky na zpracování a
funkci. Hlavním znakem prvotřídního zpracování je použitý materiál
– červený cedr. Ten odlišuje tyto vysoce jakostní výrobky od všech
ostatních.

Klíčové vlastnosti

· Topí nebo chladí podle potřeby – plně automatická
regulace

· Jemné zvlhčování
· Automatické nastavení teploty
· Ochrana proti tabákovému brouku
· Bohaté příslušenství
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Konstrukce inspirovaná
ochranou

Proč vysoce jakostní dřevo?
Při vývoji tohoto jedinečného humidoru na doutníky jsme se
rozhodli použít vysoce jakostní cedrové dřevo, a to z dobrého
důvodu: dřevo totiž působí jako stabilizační rezervoár vlhkosti a
vyrovnává možné výkyvy vlhkosti (např. když je humidor otevřený)
postupným absorbováním nebo uvolňováním vlhkosti. Pravé
cedrové dřevo zabraňuje dále tvorbě všech typů plísní. Velmi
důležitou roli při vývoji tohoto humidoru hrály rovněž naše
požadavky na moderní vzhled. Vzhled humidoru má vytvářet
dojem o jeho jedinečném obsahu.

Velmi dobře promyšlený.
Doutníky vyžadují vzdušné prostředí. Potřebují dýchat, aby rozvíjely
své aroma. Celý povrch spodních dílů všech třech prostorných
zásuvek má vzduchové otvory, které zajišťují kompletní a dokonalé
provzdušnění celé klimatizované skříně.

Ty nejlepší jsou většinou vzadu.
Jemné zásuvky, které se automaticky zavírají s jemným zatlačením
mohou být zcela vytaženy.

Tak dokonale chráněné, jako v trezoru.
Skříň humidoru je možné zamknout – to znemožní přístup
neoprávněným osobám.
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Chrání Vaše exkluzivní
položky

Police pro zabalené zboží. (standardně)
Tři police jsou vyrobeny z masivního cedrového dřeva se
vzdušným povrchem spodního dílu, stabilním rámem a lehce
posuvnými kolejnicemi.
Těsnění předních dveří brání tvorbě tepelných mostů a vstupu
vzduchu.

Přenosný podnos pro otevřené zboží. (standardně)
Od krátkých doutníků po obrovské: středové přepážky mohou být
přizpůsobeny na nespočet způsobů a umožní provést uspořádání
zásuvky podle osobního přání.  Zvláštní pozornost jsme rověž
věnovali těmto detailům: praktický vyjímatelný přenosný podnos –
obnovení krásné tradice. Umožňuje stylové vyjímání doutníků.

Sklo s UV ochranou
Rozkošná malá vitrína pro Vaše přátele nebo zákazníky. Ale jak
ochránit obaly před vyblednutím od sluníčka? Na základě našich
dlouholetých zkušeností získaných při ochraně cenných
uměleckých předmětů v muzeích jsme našli to správné řešení –
speciální skleněná deska filtruje téměř 100% nebezpečného UV
záření.
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Prestige – jednoduchý
a brilantní

Individuální vybavení
Systém humidorů Prestige nabízí řadu volitelných možností pro
uspořádání přesně podle Vašich požadavků. Plně vysunovatelné
zásuvky jsou jedním z nich. Rádi Vám představíme další možnosti.

Systém Vario
Dáváte přednost policím místo zásuvek? Potřebujete přizpůsobit
odstín nebo bočnice skříně konceptu Vašeho obchodu nebo
domácího interiéru? Udělejte jediné – kontaktujte nás!
Velmi dobře promyšlený kompatibilní modulární systém vnitřního
uspořádání doutníkového humidoru může být kdykoli bez
nejmenšího problému rozšířen nebo vyměněn. Vysoká kvalita
zpracování zaručuje jednoduché složení a dlouhou dobu
použitelnosti.

Jednoduchá obsluha
Přizpůsobitelná škála s ideálními mezními hodnotami zabezpečuje,
aby nebylo omylem provedeno žádné nevhodné nastavení.
Bezpečnost především!
Všechno pod kontrolou – velmi přehledně navržený ovládací panel
ukazuje všechno, co potřebujete vědět. Stačí pouze stisknout
tlačítko a vnitřní teplotu a relativní vlhkost lze změnit přesně podle
Vašich požadavků.

Zobrazuje vnitřní teplotu 19°C Zobrazuje vnitřní vlhkost 75% RH
(rozmezí 18 – 22°C) (rozmezí 40-80% RH)
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Extrémně dobře
promyšlený

Design
Zajímavý a stylový s harmonií designu a funkce. Klasická
jednoduchost v bezpočtu druhů vysoce kultivovaného dřeva
prvotřídní jakosti se hodí do Vaší kanceláře nebo domova, pro
prezentaci zboží ve Vašem obchodě s doutníky a tabákem, do
kuřáckých salonů nebo kuřárny ve Vaší restauraci – „trezor“ pro
každého kuřáka doutníků.

Klíčové výhody

� Plně elektronická ovládací jednotka
� Jemné zvlhčování
� Automatické nastavení teploty
� Regulace zvlhčování
� Elektrický lapač hmyzu – ochrana proti tabákovému

brouku
� Sklo s UV ochranou
� Exkluzivně u výrobků Brune: Nová kombinace účinků

těchto metod chráněného skladování doutníků je
patentově chráněna

� Humidor prvotřídní kvality

Příroda je nejlepší učitel – princip odpařování vlhkosti je stejně tak
jednoduchý jako brilantní! Samotné chlazení není dostatečné. Je
lepší udržovat správnou teplotu a vlhkost zároveň. A to způsobem
jako v přírodě. Optimální teplota a vhodné zvlhčování vzduchu
odpařováním předchází srážení vlhkosti na nebo uvnitř humidoru.
Zkáza zboží je nemožná. Nová elektronická měřící jednotka se
sondou teploty a vlhkosti, která byla vyvinuta speciálně podle
našich požadavků, měří aktuální hodnoty v humidoru a nepřetržitě
je porovnává s uloženými požadovanými hodnotami. Jedinečný
chladící a ohřívací prvek v zadní stěně řídí vnitřní teplotu humidoru
pomocí čidlového systému. Tři ventilátory zajišťují optimální
tepelný proud uvnitř humidoru Prestige.
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V klimatizované skříni se tak nepřetržitě udržuje optimální úroveň
vlhkosti a teploty – plně automatickým způsobem s použitím
běžné vody z kohoutku a bez chladící jednotky, která je škodlivá
k životnímu prostředí.

Elektrický lapač hmyzu – to je integrovaný systém měděných
elektrod, který trvale generuje střídavé elektrické proudové pole,
které zamezuje vývoji jakékoliv larvy tabákového brouka, která se
může vyskytovat v tabákových výrobcích. Pouze pro případ.

Někteří výrobci šetří na nesprávných místech – my ne: velký
zásobník vody s ochranou proti cákání a elektronickým
ukazatelem úrovně vodní hladiny usnadňuje nepřetržité zvlhčování
pro regulaci vlhkosti vzduchu uvnitř skříně. Pokud je zásobník na
vodu jednou naplněn, je v něm dost vody na několik týdnů.
Recyklovatelná rohož bio-filtru má extrémně velký zvlhčovací
povrch, který zaručuje bezproblémový provoz – i když jste třeba
zrovna na prázdninách.

Elektrický lapač hmyzu

Vytažená zvlhčovací
jednotka
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Humidory jsou absolutně nezbytné pro skladování doutníků
Doutníky mohou velmi rychle vyschnout, ztratí své aroma a v naší
středoevropské klimatické zóně mohou snadno zhořknout. Chcete-
li zachovat kvalitu svých doutníků (aroma, způsob spalování…) na
delší dobu, budete zcela jistě muset použít humidor, protože bez
něj se neobejdete. V dobrém humidoru můžete skladovat doutníky
po dobu 10 až 15 let. V podstatě i suché doutníky se po uskladnění
v dobrém humidoru za několik týdnů revitalizují, protože postupně
absorbují ideální množství vlhkosti.

Doutníky milují konstantní klima. Vlhkost kolem 75% a teplota
přibližně 20°C jsou obecně považovány za ideální podmínky pro
skladování doutníků.

Tradice zavazuje

Brune jako renomovaný výrobce zařízení pro úpravu vzduchu,
zejména pro muzea, pracuje již přes 70 let.

Tento úspěch není náhoda – naše technické znalosti, materiál a
kvalita zpracování, desetiletími získané zkušenosti vášeň pro dobré
výrobky mluví sama za sebe. Tudíž pokud pečujeme o toto
umělecké dílo – „doutník“, lze to považovat pouze za naše trvalé
úsilí. To je důvod, proč jsme měli zájem sloučit radost, estetické
kouzlo a bezpečnost v jednom zařízení … s nejnovější technologií a
nádherným designem.
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Partner pro úpravu
vzduchu

Budeme potěšeni, pokud budeme moci vyhovět všem Vašim
individuálním požadavkům instalací na míru vyrobeného zařízení.
V zásadě téměř vše je možné – od volby vzhledu po technické
řešení jakéhokoliv individuálního zadání.

Humidory s přímým vstupem
Rádi Vám pomůžeme při použití mobilních zařízení nebo při
plánování vestavěné úpravy vzduchu. Naše produktová nabídka
zahrnuje zvlhčovače, odvlhčovače, mobilní a stacionární měřící
zařízení pro exkluzivní humidory.

Reference

Vedoucí výrobci a obchodníci s tabákem nám důvěřují, pokud jde
o zajištění ideálních podmínek pro skladování jejich tabákových
výrobků. Naším zařízením jsou vybaveny humidory s přímým
vstupem po celém světě.

Například zvlhčovač B500 je použit pro úpravu vzduchu v humidorech
s přímým vstupem v obchodech Davidoff po celém světě. Adiabatický
zvlhčovač s plně elektronickou řídící jednotkou garantuje optimální úroveň
vlhkosti vzduchu bez srážení vody.
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Dovybavení nad základ
standardu je možné
kdykoliv později.

Prestige 1
Vhodný pro kapacitu do cca 700 doutníků.

Technické údaje
Napájení V/50 Hz 230

Odběr VA 50

Teplota – rozsah regulace °C 18 – 22

Vlhkost – rozsah regulace % RH 40-80%

Rozměry – klimatizovaná skříň
Vnější rozměry (šxvxh) cm 56 x 70 x 85

Hmotnost (prázdný) kg cca 65

Výkladní podnos cm 40 x 42,5

Zásuvka cm 37,5 x 42

Police cm 37,5 x 42,5

Průhledná skleněná deska cm 38 x 36

Zásobník na vodu l 5

Materiál – standardní model
Interiér z pravého cedrového dřeva

Lakovaný povrch a podstavec

Přední panel a postranní panely dekorovány ořechovým dřevem

Barevné zpracování – standardní model
Černá RAL 9005

Úprava s vysokým leskem

Cena
Humidor Prestige 1
Standardní se systémem Clima-
Control, výkladní podnos, 2 police
s děrovaným dnem, sklo s UV
ochranou, uzamykatelné

CZK
(bez DPH)

138.992,-

Volitelné příslušenství
Výsuvná zásuvka
Místo police výsuvná zásuvka

CZK
(bez DPH)

6.950,-

Doplňková police
Dodatečná police s děrovaným
dnem

CZK
(bez DPH)

3.634,-
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Prestige 2
Vhodný pro kapacitu do cca 1000 doutníků.

Technické údaje
Napájení V/50 Hz 230

Odběr VA 50

Teplota – rozsah regulace °C 18 – 22

Vlhkost – rozsah regulace % RH 40-80%

Rozměry – klimatizovaná skříň
Vnější rozměry (šxvxh) cm 72 x 101 x 70

Hmotnost (prázdný) kg cca 85

Výkladní podnos cm 55 x 42,5

Zásuvka cm 53 x 42,5

Police cm 53 x 39,5

Průhledná skleněná deska cm 53 x 42

Zásobník na vodu l 7

Materiál – standardní model
Interiér z pravého cedrového dřeva

Lakovaný povrch a podstavec

Přední panel a postranní panely dekorovány olšovým dřevem

Barevné zpracování – standardní model
Černo-šedá RAL 5014

Cena
Humidor Prestige 2
Standardní se systémem Clima-
Control, výkladní podnos, 3 police
s děrovaným dnem, sklo s UV
ochranou, uzamykatelné

CZK
(bez DPH)

154.215,-

Volitelné příslušenství

Výsuvná zásuvka
Místo police výsuvná zásuvka

CZK
(bez DPH)

7.945,-

Doplňková police
Dodatečná police s děrovaným
dnem

CZK
(bez DPH)

4.297,-

Dovybavení nad základ
standardu je možné
kdykoliv později.
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