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Hrdza v záhrade je nádherná

Značkové slovenské výrobky z ocele Cor-Ten

Krby, ohniská, zásobníky dreva, kvetináče...
 

Aj s Vašim dizajnom a na mieru

mailto:info@orangesteel.sk




     odolný & bezúdržbovýoriginálny

úžasný farebný kontrast jedinečný na mieru

do exteriéru aj interiéru vhodný pre Vaše projekty

Cor-Ten je moderný 

a nadčasový materiál, ktorý urobí 

z Vašej záhrady skutočne 

jedinečné a obdivované miesto, 

s nádychom vintage štýlu 

a elegancie.    

Cor-Ten je špeciálny druh ocele 

s ochrannou vrstvou hrdze na 

povrchu. Výrobky z tejto ocele 

nepotrebujú žiadnu údržbu a 

napriek tomu vydržia v exteriéri 

minimálne 30 rokov.

Povrch Cor-Tenu časom farebne 

dozrieva a rokmi sa postupne 

mení zo žiarivo oranžovej až po 

hnedú. V každej fáze jeho 

farebnosti však vytvára v záhrade 

úžasný farebný kontrast.

Naše výrobky Vám vieme dodať 

aj s Vašim vzorom. Ak nám 

pošlete ornament, nápis, meno, 

logo, zviera, alebo iný obrázok, 

budete mať svoj vlastný rodinný 

alebo firemný krb, či ohnisko.

Aj keď sú naše výrobky určené 

primárne do exteriéru, vieme ich 

povrch upraviť tak, aby sa stali 

nádherným doplnkom aj vo 

Vašom interiéri.

Ak zapojíte svoju fantáziu, 

nájdete využitie pre Cor-Ten aj 

na komplexnejšie realizáce na 

mieru, ako sú napríklad záhony, 

zásteny, ploty, brány, fasády a 

iné...

Cor-Ten je:



Praktické, ľahké, skladacie ohniská, vhodné na časté prenášanie a následné použitie kdekoľvek, kde si budete chcieť 

posedieť pri  „vlastnom ohni“. Zloženie a rozloženie ohnísk NIKA a OLYMPIA je úplne jednoduché a netrvá dlhšie ako 

minútu. Vyrábame ich v dvoch tvaroch - štvorec a kruh, oba varianty v dvoch veľkostiach. Súčasťou balenia je aj 

grilovací rošt a platňa na ohrievanie. Výrezy po stranách v noci znásobia estetický zážitok z ohňa vytvorením „živého 

obrazu“. Motív – vzor je možné zmeniť podľa želania na iný – možnosť vyrezať ornament, nápis, mená, logo, zviera 

atď. V prípade, ak sa rozhodnete ohniská NIKA a OLYMPIA venovať niekomu ako darček, vieme Vám ich dodať v 

darčekovom kufríku s príslušenstvom. Dodanie ohniska v prevedení základná povrchová úprava (už hrdzavý povrch) je 

4 - 6 týždňov.  

PRENOSNÉ SKLADACIE OHNISKÁ 

NIKA 50 Záhradné ohnisko NIKA 50

NIKA 70

OLYMPIA 50

OLYMPIA 70

výška: 25 cm / šírka:  50 cm / hĺbka:  50 cm
hmotnosť: 14 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie, rošt 
na grilovanie
Dostupnosť: na objednávku

Záhradné ohnisko NIKA 70

výška: 30 cm / šírka:  70 cm / hĺbka:  70 cm  
hmotnosť: 25 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie, rošt 
na grilovanie
Dostupnosť: na objednávku

Záhradné ohnisko OLYMPIA 50

výška: 25 cm / priemer:  50 cm  
hmotnosť: 12 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie, rošt 
na grilovanie
Dostupnosť: na objednávku

Záhradné ohnisko OLYMPIA 70

výška: 30 cm / priemer:  70 cm  
hmotnosť: 22 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie, rošt 
na grilovanie
Dostupnosť: na objednávku



PRENOSNÉ SKLADACIE OHNISKÁ 



Najmenšie ohniská v našej ponuke. Vďaka svojim malým rozmerom dokážu priniesť zážitok z ohňa aj priamo na Váš 

záhradný stôl a tak si môžete vychutnať svetlo a teplo plameňov hoci aj pri romantickej večeri. Vyrábame ich v troch 

tvaroch – s pôdorysom štvorca, obdĺžnika a kruhu. Výhodou ohnísk MIKRO je ľahká manipulácia, ľahké čistenie od 

popola a nízka spotreba paliva. Súčasťou balenia je aj platňa na ohrievanie a rošt na grilovanie drobných potravín. 

Výrezy po stranách ohniska v noci znásobia estetický zážitok z ohňa vytvorením „živého obrazu“. Motív – vzor je 

možné zmeniť podľa želania na iný – možnosť vyrezať ornament, nápis, mená, logo, zviera atď. Pre zachovanie 

prirodzenej farby Cor-Tenu aj počas horenia odporúčame pred zapálením ohňa vložiť do ohniska ochrannú oceľovú 

vložku (je súčasťou balenia). Tá minimalizuje dočasné sčernanie ohniska od dymu pri horení. Pri použití na povrchoch 

citlivých na teplo odporúčame dokúpiť nerezový stojan ohniska, ktorý okrem ochrany povrchu dodá ohnisku punc 

elegancie. Dodanie ohniska v prevedení základná povrchová úprava (už hrdzavý povrch) je 4 - 6 týždňov.

 ZÁHRADNÉ OHNISKÁ MIKRO 

NINA MIKRO Záhradné ohnisko NINA MIKRO

MADISON MIKRO

OLIVIA MIKRO

výška:  25 cm
šírka:   25 cm
hĺbka:  25 cm
hmotnosť: 15 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie, rošt 
na grilovanie drobných potravín, oceľová ochranná 
vložka ohniska
Volitelné príslušenstvo: podložka pod ohnisko,
Dostupnosť: na objednávku

Záhradné ohnisko MADISON MIKRO

výška:  25 cm
šírka:   40 cm
hĺbka:  20 cm
hmotnosť: 18 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie, rošt 
na grilovanie drobných potravín, oceľová ochranná 
vložka ohniska
Volitelné príslušenstvo: podložka pod ohnisko
Dostupnosť: na objednávku

Záhradné ohnisko OLIVIA MIKRO

výška:     25 cm
priemer: 25 cm  
hmotnosť:: 13 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie, rošt 
na grilovanie drobných potravín, oceľová ochranná 
vložka ohniska
Volitelné príslušenstvo: podložka pod ohnisko
Dostupnosť: na objednávku



 ZÁHRADNÉ OHNISKÁ MIKRO 



Menšie ohniská, vhodné do menších záhrad a na menšie terasy. Vyrábame ich v troch tvaroch – s pôdorysom štvorca, 

obdĺžnika a kruhu. Súčasťou balenia je aj grilovací rošt a platňa na ohrievanie. Výrezy po stranách ohniska v noci 

znásobia estetický zážitok z ohňa vytvorením „živého obrazu“. Motív – vzor je možné zmeniť podľa želania na iný – 

možnosť vyrezať ornament, nápis, mená, logo, zviera atď. Pre zachovanie prirodzenej farby Cor-Tenu aj počas horenia 

odporúčame pred zapálením ohňa vložiť do ohniska ochrannú oceľovú vložku (je súčasťou balenia). Tá minimalizuje 

dočasné sčernanie ohniska od dymu pri horení. Dodanie ohniska v prevedení základná povrchová úprava (už hrdzavý 

povrch) je 4 - 6 týždňov.

  ZÁHRADNÉ OHNISKÁ MINI 

NINA MINI Záhradné ohnisko NINA MINI

MADISON MINI

OLIVIA MINI

výška: 40 cm
šírka:  40 cm
hĺbka:  40 cm
hmotnosť: 31 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie, rošt 
na grilovanie, oceľová ochranná vložka ohniska
Volitelné príslušenstvo: kryt ohniska
Dostupnosť: na objednávku

Záhradné ohnisko MADISON MINI

výška: 40 cm
šírka:  90 cm
hĺbka:  40 cm
hmotnosť: 56 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie, rošt 
na grilovanie, oceľová ochranná vložka ohniska
Volitelné príslušenstvo: kryt ohniska
Dostupnosť: na objednávku

Záhradné ohnisko OLIVIA MINI

výška:   40 cm
priemer: 40 cm  
Hmotnosť: 40 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie, rošt 
na grilovanie, oceľová ochranná vložka ohniska
Volitelné príslušenstvo: kryt ohniska
Dostupnosť: na objednávku



  ZÁHRADNÉ OHNISKÁ MINI 



Naše najvyššie ohniská, pri ktorých sa môžete postojačky ohrievať, alebo v sede relaxovať pri "živom obraze". Plamene 

zostávajú ukryté vnútri ohniska a osvetľujú výrez po celej jeho výške, preto je vzor na ohnisku v noci najkrajší z 

pomedzi všetkých našich modelov. Na želanie zákazníka vieme toto ohnisko dodať s odnímateľnou bočnou stenou. Po 

jej vybratí sa z ohniska stáva vonkajší krb s otvoreným ohňom. Vyrábame ich v troch tvaroch – s pôdorysom štvorca, 

obdĺžnika a kruhu.  Vzhľadom na výšku ohniska nedodávame v balení grilovací rošt, pretože takáto vzdialenosť od 

pahreby nie je na grilovanie vhodná. V príslušenstve ale ostáva platňa na ohrievanie, ktorá zároveň slúži ako odkladacia 

plocha, ak nie je ohnisko zapálené. Motív – vzor je možné zmeniť podľa želania na iný – možnosť vyrezať ornament, 

nápis, mená, logo, zviera atď. Pre zachovanie prirodzenej farby Cor-Tenu aj počas horenia, odporúčame pred 

zapálením ohňa vložiť do ohniska ochrannú oceľovú vložku (je súčasťou balenia iba pri verzii bez odnímatelnej bočnej 

steny). Tá minimalizuje dočasné sčernanie ohniska od dymu pri horení. Dodanie ohniska v prevedení základná 

povrchová úprava (už hrdzavý povrch) je 4 - 6 týždňov.

  ZÁHRADNÉ OHNISKÁ MAXI 

NINA MAXI Záhradné ohnisko NINA MAXI

OLIVIA MAXI

výška: 90 cm
šírka:  40 cm
hĺbka:  40 cm
hmotnosť: 51 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie,
oceľová ochranná vložka ohniska (pri verzii bez 
odnímateľnej bočnej steny)
Volitelné príslušenstvo: kryt ohniska
Dostupnosť: na objednávku

Záhradné ohnisko MADISON MAXI

výška: 90 cm
šírka:  90 cm
hĺbka:  40 cm
hmotnosť: 87 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie, 
oceľová ochranná vložka ohniska (iba pri verzii bez 
odnímateľnej bočnej steny)
Volitelné príslušenstvo: kryt ohniska
Dostupnosť: na objednávku

Záhradné ohnisko OLIVIA MAXI

výška:    90 cm
priemer:  48 cm
hmotnosť: 66 kg
Dodávané príslušenstvo: platňa na ohrievanie, 
oceľová ochranná vložka ohniska (iba pri verzii bez 
odnímateľnej bočnej steny)
Volitelné príslušenstvo: kryt ohniska
Dostupnosť: na objednávku

MADISON MAXI



  ZÁHRADNÉ OHNISKÁ MAXI 



Ohniská PREMIUM budú skutočným klenotom vašej záhrady alebo terasy. Je to naša najkomplexnejšia a prémiovo 

najvyššia rada ohnísk. Okrem luxusného vzhľadu, majú aj najširšie využitie. Tieto ohniská slúžia ako záhradný stolík so 

sklenenou plochou, alebo plnohodnotný gril – pri použití grilovacieho roštu. Určite oceníte aj nerezovú platňu, ktorá 

vám udrží nápoje dlho teplé. Pri doháraní pahreby je možné ich zakryť krytom a ohnisko tak slúži ako záhradné 

ohrievadlo. Vyrábame ich v troch tvaroch – s pôdorysom štvorca, obdĺžnika a kruhu. Tak, ako pri všetkých ohniskách, 

aj pri ohniskách PREMIUM výrezy po stranách v noci znásobia estetický zážitok z ohňa vytvorením „živého obrazu“. 

Motív – vzor je možné zmeniť podľa želania na iný – možnosť vyrezať ornament, nápis, mená, logo, zviera atď. Pre 

zachovanie prirodzenej farby Cor-Tenu aj počas horenia odporúčame pred zapálením ohňa vložiť do ohniska 

ochrannú oceľovú vložku (je súčasťou balenia). Tá minimalizuje dočasné sčernanie ohniska od dymu pri horení. 

Dodanie ohniska v prevedení základná povrchová úprava (už hrdzavý povrch) je 4 - 6 týždňov.

  ZÁHRADNÉ OHNISKÁ PREMIUM

Záhradné ohnisko NINA PREMIUM

výška: 50 cm
šírka:  80 cm
hĺbka:  80 cm
hmotnosť: 115 kg
Dodávané príslušenstvo: sklo (použitie ako stolík), 
grilovací rošt, kryt ohniska, platňa na ohrievanie
Dostupnosť: na objednávku

Záhradné ohnisko MADISON PREMIUM

výška:   50 cm
šírka:  110 cm
hĺbka:    60 cm
hmotnosť: 107 kg
Dodávané príslušenstvo: sklo (použitie ako stolík), 
grilovací rošt, kryt ohniska, platňa na ohrievanie
Dostupnosť: na objednávku

Záhradné ohnisko OLIVIA PREMIUM

výška:   50 cm
priemer: 80 cm
hmotnosť: 79 kg
Dodávané príslušenstvo: sklo (použitie ako stolík), 
grilovací rošt, kryt ohniska, platňa na ohrievanie
Dostupnosť: na objednávku

NINA PREMIUM

   MADISON 
PREMIUM

OLIVIA PREMIUM



  ZÁHRADNÉ OHNISKÁ PREMIUM



Veľké záhradné krby v štýlovej kombinácií Cor-Ten & nerez budú srdcom Vašej záhrady alebo terasy, pri ktorom sa 

budete radi stretávať s rodinou a priateľmi. Vzhľadom na ich veľkosť a výhrevnosť ich preto môžeme nazvať rodinnými 

krbmi, okolo ktorých sa bude diať všetko podstatné. O to viac, ak si zvolíte vlastný motív výrezu na prednej strane, 

ktorý je symbolom Vašej rodiny, hotela, firmy… . Keďže ide naozaj o veľký a ťažký záhradný doplnok, je nutné ho 

umiestniť na pevný a stabilný povrch (betónová platňa, zámková dlažba a pod.). Vyrábame ich v troch tvaroch – s 

pôdorysom štvorca, obdĺžnika a kruhu. Dodanie ohniska v prevedení základná povrchová úprava (už hrdzavý povrch) 

je 4 - 6 týždňov.

  ZÁHRADNÉ KRBY

KRB NINA KRB MADISON KRB OLIVIA

Záhradný krb  NINA

výška: 222 cm
šírka:    65 cm
Hĺbka:    60 cm
hmotnosť: 160 kg
Dodávané príslušenstvo: 
sada šamotových tehál
mriežka proti vypadnutiu dreva
Dostupnosť: na objednávku

Záhradný krb MADISON Záhradný krb OLIVIA

výška: 222 cm
šírka:  125 cm
Hĺbka:    60 cm
hmotnosť: 255 kg
Dodávané príslušenstvo: 
sada šamotových tehál
mriežka proti vypadnutiu dreva
Dostupnosť: na objednávku

výška:  222 cm
priemer:  72 cm
hmotnosť: 243 kg

Dodávané príslušenstvo: 
sada šamotových tehál
mriežka proti vypadnutiu dreva
Dostupnosť: na objednávku



  ZÁHRADNÉ KRBY



Tento záhradný doplnok si môžete zatraktívniť doplnením ďalších funkcií. My sme spojili zásobník dreva NINA so 

skrytým záhradným barom a vo verzii MADISON sme pridali k baru navyše hodiny a skryté miesto napríklad pre 

bluetooth reproduktor. Okrem toho, že sú naše zásobníky dreva pevné, stabilné, odolné a trvácne, v týchto 

kombináciách aj s iným využitím budú nielen praktickým skladiskom dreva, ale aj výrazným estetickým doplnkom Vášho 

exteriéru. V ponuke v dvoch tvaroch – s pôdorysom štvorca a obdĺžnika. Dodanie zásobníkov dreva v prevedení 

základná povrchová úprava (už hrdzavý povrch) je 4 - 6 týždňov.

  ZÁSOBNÍKY NA DREVO

ZÁSOBNÍK DREVA NINA

Záhradný zásobník na drevo NINA

výška: 222 cm
šírka:  65 cm
hĺbka:  60 cm
hmotnosť: 135 kg
Dodávané príslušenstvo: 
LED osvetlenie baru s 
diaľkovým ovládačom
Dostupnosť: na objednávku

ZÁSOBNÍK DREVA MADISON

Záhradný zásobník na drevo MADISON

výška: 222 cm
šírka:  120 cm
hĺbka:  60 cm
hmotnosť: 250 kg
Dodávané príslušenstvo: 
LED osvetlenie baru s 
diaľkovým ovládačom
Dostupnosť: na objednávku



  ZÁSOBNÍKY NA DREVO



Záhradné kvetináče sú najčastejším záhradným doplnkom z ocele Cor-Ten. Najviac zvýrazňujú farebný kontrast Cor-

Tenu v záhrade, lebo sú v priamom kontakte so zeleňou. Navyše sme naše kvetináče skombinovali s nerezom, čím sme 

farebnej kombinácii hrdzavá-zelená pridali jemný nádych luxusu. Vyrábame ich v troch tvaroch – pôdorys štvorca, 

obdĺžnika a kruhu. Všetky tvary sú dostupné v dvoch výškových variantách – MINI (nízky) a MAXI (vysoký). Ako všetky 

výrobky z ocele Cor-Ten, aj kvetináče sú absolútne bezúdržbové a trvácne, takže budú dlhé roky výnimočnou a 

stabilnou farebnou súčasťou Vašej záhrady. Dodanie kvetináčov v prevedení základná povrchová úprava (už hrdzavý 

povrch) je 4 - 6 týždňov.

  KVETINÁČE MINI A MAXI

NINA MINI 
A MAXI

Záhradný kvetináč NINA MINI

MADISON 
MINI A MAXI

OLIVIA MINI 
A MAXI

výška: 40 cm
šírka:  40 cm
hĺbka:  40 cm
hmotnosť: 19 kg

Záhradný kvetináč NINA MAXI

výška: 90 cm
šírka:  40 cm
hĺbka:  40 cm
hmotnosť: 32 kg

Záhradný kvetináč MADISON MINI

výška: 40 cm
šírka:  90 cm
hĺbka:  40 cm
hmotnosť: 32 kg

Záhradný kvetináč MADISON  MAXI

výška: 90 cm
šírka:  90 cm
hĺbka:  40 cm
hmotnosť: 52 kg

Záhradný kvetináč OLIVIA MINI

výška:   40 cm
priemer  48 cm
hmotnosť: 20 kg

Záhradný kvetináč OLIVIA MAXI

výška:    90 cm
priemer:  48 cm
hmotnosť: 36 kg

Dostupnosť všetkých kvetináčov: na objednávku



  KVETINÁČE MINI A MAXI



KONTAKT: PRO DIRECTION, s.r.o. 
BUSINESS CENTRUM BETA-CAR,  Drevárska 23,  902 01 Pezinok
IČO:  52 942 503   •   DIČ:  2121193118  •  IČ DPH:  SK2121193118 
tel.:0915 789 739  e-mail: info@orangesteel.sk  www.orangesteel.sk
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