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Koncern Farmakom MB byl založen v roce 1989 pod názvem Farmakom d.o.o. 

Představuje jednu z mála společností na srbském trhu, která se zabývá 
výhradně výrobou. Od samého začátku rozvíjí koncept, že jen výrobou a stálým 
vkládáním prostředků do zkoumání a rozvoje, s použitím některých technických 
řešení, může dosáhnout záviděníhodných výsledků ve všech segmentech 
podnikání. 

Od období privatizace v roce 2006 úspěšně podniká na domácím a 
mezinárodním trhu pod názvem Koncern Farmakom MB. 

Průmyslový kombinát Guča se nachází v srdci Srbska, v Guči. 

Byl založený teď už v dávném roce 1958 a privatizován v roce 2006 Koncernem 
Farmakom MB. Od té doby společnost stále rozšiřuje svůj výrobní program, 
technologicky modernizuje a zvětšuje výrobu. Farmakom do továrny Guča 
investoval 5 milionů EUR a dodnes se zvětšují kapacity, výroba a příjmy více než 
čtyřikrát. Základní činností společnosti je výroba šedých, ocelových a 
temperovaných litin: koule (používají se ve strojích pro mletí), kanalizační 
poklopy, ocelové odlitky, odlitky pro výrobu kamen na pevná paliva, gumové 
válce (používají se v chemickém, textilním a ostatních průmyslových odvětvích). 

Průmyslový kombinát Guča zavedl systém managementu v souladu se 
standardem ISO 9001:2008, pro činnost výroby odlitků z litého železa a ocele, 
strojního zpracování a zámečnických prací, ale také na výrobu gumových 
technických výrobků. 

Certifikace systému managementu kvality byla provedena firmou TUV 
Rheinland InterCert a to v souladu s TUV CERT procedurami pro prověrky a 
certifikaci. 
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Management a zaměstnanci v Guči stále sledují všechny inovace 
a změny na trhu, efektivně podnikají a hrdě zdůrazňují to, že jsou 

v každé chvíli připravení učit se, ale také získané znalosti přenést ostatním. 
Kombinát Guča dnes má již více než 400 zaměstnanců a je organizován ve třech 
provozovnách: SLÉVÁRNA, NÁSTROJÁRNA – KOVY – GUMA, ELEKTRO A STROJNÍ 
ÚDRŽBA. 

V krátkém období modernizace se ukázalo, že trh velmi dobře přijal naše 
výrobky a především zákazníci přijali kvalitu našich výrobků. 
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Kamna GUČA ARINA 1110 
 
 

 
Výkon:  10 kW 
Účinnost:  84% 
Vyhřívaný prostor:   až 200 m3 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  2 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,0691% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  196°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  225 x 320 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  350 x 320 x 250 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška krbových kamen:  728 mm (s horním vývodem kouřovodu 773 mm) 
Šířka krbových kamen:  480 mm 
Hloubka krbových kamen (s madly):  451 mm 
Hmotnost:  115 kg  
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  600 mm 
Materiál:  litina 
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Kamna GUČA ARINA 1210 
 
 

  

 
Výkon:  10 kW 
Účinnost:  84% 
Vyhřívaný prostor:   až 200 m3 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  2 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,0691% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  196°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  225 x 320 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  350 x 320 x 250 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška krbových kamen:  825 mm (s horním vývodem kouřovodu 870 mm) 
Šířka krbových kamen:  480 mm 
Hloubka krbových kamen (s madly):  451 mm 
Hmotnost:  123 kg  
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  697 mm 
Materiál:  litina 
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Kamna GUČA ARINA 1120 
 
 

  
Výkon:  10 kW 
Účinnost:  84% 
Vyhřívaný prostor:   až 200 m3 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  2 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,0691% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  196°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  225 x 320 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  350 x 320 x 250 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška krbových kamen:  728 mm (s horním vývodem kouřovodu 773 mm) 
Šířka krbových kamen:  480 mm 
Hloubka krbových kamen (s madly):  451 mm 
Hmotnost:  115 kg  
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  600 mm 
Materiál:  litina 
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Kamna GUČA ARINA 1220 
 
 

  

 
Výkon:  10 kW 
Účinnost:  84% 
Vyhřívaný prostor:   až 200 m3 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  2 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,0691% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  196°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  225 x 320 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  350 x 320 x 250 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška krbových kamen:  825 mm (s horním vývodem kouřovodu 870 mm) 
Šířka krbových kamen:  480 mm 
Hloubka krbových kamen (s madly):  451 mm 
Hmotnost:  123 kg  
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  697 mm 
Materiál:  litina 
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Kamna GUČA ARINA 2110 
 
 

  
Výkon:  10 kW 
Účinnost:  84% 
Vyhřívaný prostor:   až 200 m3 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  2 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,0691% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  196°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  225 x 320 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  350 x 320 x 250 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška krbových kamen:  728 mm (s horním vývodem kouřovodu 773 mm) 
Šířka krbových kamen:  480 mm 
Hloubka krbových kamen (s madly):  451 mm 
Hmotnost:  115 kg  
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  600 mm 
Materiál:  litina 
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Kamna GUČA ARINA 2210 
 
 

  

 
Výkon:  10 kW 
Účinnost:  84% 
Vyhřívaný prostor:   až 200 m3 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  2 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,0691% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  196°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  225 x 320 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  350 x 320 x 250 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška krbových kamen:  825 mm (s horním vývodem kouřovodu 870 mm) 
Šířka krbových kamen:  480 mm 
Hloubka krbových kamen (s madly):  451 mm 
Hmotnost:  123 kg  
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  697 mm 
Materiál:  litina 
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Kamna GUČA ELIPTIKO 
 
 

 

Výkon:  7 kW 
Účinnost:  75,14% 
Vyhřívaný prostor:  až 140 m3 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Průměr přívodu vzduchu:  100 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  2 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,0891% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  280°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  260 x 352 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  350 x 258 x 255 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška krbových kamen:  800 mm (s horním vývodem kouřovodu 860 mm) 
Šířka krbových kamen:  477 mm 
Hloubka krbových kamen (s madly):  473,5 mm 
Hmotnost:  116 kg  
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  670 mm 
Přívod vzduchu (výška osy nad podlahou):  295,5 mm 
Materiál:  litina 
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Kamna GUČA ISKRA 
 
 

 

Výkon:  6 kW 
Účinnost:  85,6% 
Vyhřívaný prostor:  až 120 m3 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  1,4 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,07148% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  188,4°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  230 x 205 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  312 x 167 x 305 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška krbových kamen:  670 mm (s horním vývodem kouřovodu 725 mm) 
Šířka krbových kamen:  430 mm 
Hloubka krbových kamen (s madly):  485 mm 
Hmotnost:  70 kg  
Vývod kouřovodu:  horní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  X 
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Kamna GUČA LAVA 
 
 

 

Výkon:  12,5 kW 
Účinnost:  78,1% 
Vyhřívaný prostor:  až 250 m3 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  3,3 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,2667% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  283,3°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  340 x 286 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  450 x 320 x 335 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška krbových kamen:  900 mm (s horním vývodem kouřovodu 955 mm) 
Šířka krbových kamen:  540 mm 
Hloubka krbových kamen (s madly):  493 mm 
Hmotnost:  155 kg  
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  784 mm 
Materiál:  litina 
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Kamna GUČA LAVA THERMO - s teplovodním výměníkem 
 
 

 

Výkon:  15,5 kW 
Výkon do vody:  9 kW 
Výkon do prostoru:  6,5 kW 
Optimální teplota vody:  71 - 78 °C 
Provozní tlak:  2 bary 
Objem kotle:  10 L 
Účinnost:  82% 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  4 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,1% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  196°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  340 x 286 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  366 x 270 x 266 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška kamen:  900 mm (s horním vývodem kouřovodu 955 mm) 
Šířka krbových kamen:  540 mm 
Hloubka krbových kamen (s madly):  493 mm 
Hmotnost:  155 kg / 165 kg s vodou 
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  784 mm 
Materiál:  litina 
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Kamna GUČA MERCURY 
 
 

 
Výkon:  13 kW 
Účinnost:  82% 
Vyhřívaný prostor:  až 260 m3 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  2,7 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,1061% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  150°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  340 x 286 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  454 x 290 x 322 mm 
Typ roštu:  pevný 
Výška krbových kamen:  510 mm (s horním vývodem kouřovodu 570 mm) 
Šířka krbových kamen:  590 mm 
Hloubka krbových kamen (s madly):  493 mm 
Hmotnost:  110 kg  
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  390 mm 
Materiál:  litina 
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Kamna GUČA GULIVER Smart L levá 
 
 

 
 
 
 béžová 
 červená 
 
Výkon:  10,5 kW 
Účinnost:  87% 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  2,6 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,1007% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  100,3°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  230 x 270 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  275 x 325 x 375 mm 
Velikost trouby v mm (š x v x h):  360 x 279 x 420 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška sporáku:  860 mm (s horním vývodem kouřovodu 905 mm) 
Šířka sporáku:  900 mm 
Hloubka sporáku (s madly):  665 mm 
Hmotnost:  177 kg  
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  745 mm 
Materiál:  litina, plech 
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Kamna GUČA GULIVER Smart P pravá 
 
 

 
 
 
 béžová 
 červená 
 
Výkon:  10,5 kW 
Účinnost:  87% 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  2,6 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,1007% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  100,3°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  230 x 270 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  275 x 325 x 375 mm 
Velikost trouby v mm (š x v x h):  360 x 279 x 420 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška sporáku:  860 mm (s horním vývodem kouřovodu 905 mm) 
Šířka sporáku:  900 mm 
Hloubka sporáku (s madly):  665 mm 
Hmotnost:  177 kg  
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  745 mm 
Materiál:  litina, plech 
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Kamna GUČA GULIVER Smart MASTEK 
 
 

 
 
 
 levá 
 pravá 
 
Výkon:  10,5 kW 
Účinnost:  87% 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  2,6 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,1007% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  100,3°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  230 x 270 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  275 x 325 x 375 mm 
Velikost trouby v mm (š x v x h):  360 x 279 x 420 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška sporáku:  860 mm (s horním vývodem kouřovodu 905 mm) 
Šířka sporáku:  900 mm 
Hloubka sporáku (s madly):  665 mm 
Hmotnost:  205 kg  
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  745 mm 
Materiál:  litina, kámen, plech 
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Kamna GUČA GULIVER Smart L levá s teplovodním výměníkem 
 
 

 
 
 
 béžová 
 červená 
 
Výkon:  15 kW 
Výkon do vody:  8 kW 
Výkon do prostoru:  7 kW 
Optimální teplota vody:  71 - 78 °C 
Provozní tlak:  2 bary 
Objem kotle:  15 L 
Účinnost:  88% 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  3,6 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,1007% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  100,3°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  230 x 270 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  275 x 325 x 375 mm 
Velikost trouby v mm (š x v x h):  360 x 279 x 420 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška sporáku:  860 mm (s horním vývodem kouřovodu 905 mm) 
Šířka sporáku:  900 mm 
Hloubka sporáku (s madly):  665 mm 
Hmotnost:  190 kg / 205 kg s vodou 
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  745 mm 
Materiál:  litina, plech 
  



Litinová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA 
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Kamna GUČA GULIVER Smart P pravá s teplovodním výměníkem 
 
 

 
 
 
 béžová 
 červená 
 
Výkon:  15 kW 
Výkon do vody:  8 kW 
Výkon do prostoru:  7 kW 
Optimální teplota vody:  71 - 78 °C 
Provozní tlak:  2 bary 
Objem kotle:  15 L 
Účinnost:  88% 
Průměr kouřovodu:  120 mm 
Maximální množství paliva – dřeva:  3,6 kg 
Průměrný obsah CO při 13% O2:  0,1007% 
Emise výfukových plynů - dřevo:  100,3°C 
Palivo:  dřevo / dřevěné brikety 
Rozměry dvířek topeniště (š x v):  230 x 270 mm 
Rozměry topeniště (š x v x h):  275 x 325 x 375 mm 
Velikost trouby v mm (š x v x h):  360 x 279 x 420 mm 
Typ roštu:  otočný 
Výška sporáku:  860 mm (s horním vývodem kouřovodu 905 mm) 
Šířka sporáku:  900 mm 
Hloubka sporáku (s madly):  665 mm 
Hmotnost:  190 kg / 205 kg s vodou 
Vývod kouřovodu:  horní, zadní 
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):  745 mm 
Materiál:  litina, plech 
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