
Pečarstvo Hrovat iz Mengša je podjetje s 60 letno tradicijo v izdelovanju vseh vrst kaminov, peči in 
ostalih sobnih ogrevalnih naprav na drva ali pelete. Znani smo po svojem inovativnem pristopu, vrhunskih 
rešitvah in dovršenih izdelkih. Svoje dolgoletno obrtniško in rokodelsko znanje pa nadgrajujemo z novimi 
znanji in tehnologijami. Kljub našemu individualnemu in inovativnemu pristopu k gradnji kaminov smo 
se odločili, da tokrat našim kupcem ponudimo nekaj povsem novega – linijo SISTEMSKIH KAMINOV 
HROVAT oz. SKH. Sistemski kamini Vam omogočajo hitro in enostavno izbiro vrhunskega kamina, ki 
bo Vaš vir toplote in okras Vašega doma še dolga leta. Med skrbno izbranimi modeli kaminov SKH lahko 
vsakdo najde kamin za svoj dom. Široka izbira dimenzij, oblik, kaminskih vložkov in dodatkov omogoča 
individualno prilagajanje kamina Vašim željam. Svetujemo Vam pri izbiri kamina ter Vam tega seveda 
tudi strokovno vgradimo. Hitro, enostavno in varno do novega kamina, ki ste si ga večno želeli. 

SISTEMSKI KAMINI HROVAT – SKH
Najenostavnejša pot do vrhunskega kamina



Zakaj so sistemski kamini Hrovat prava izbira za vaš dom?
- Enostavna in hitra izbira primernega modela kamina
- Tehnično dovršeni kaminski vložki in vrhunski pečarski material za obzidavo
- Čisto zgorevanje in visoki izkoristki – steklo ostaja čisto
- Strokovno projektiranje in profesionalna izvedba na ključ naših izkušenih mojstrov pečarjev
- 60 let tradicije podjetja v izdelovanju vrhunskih kaminov in peči za najzahtevnejše kupce
- Garancija in podpora - Naše podjetje je uradni serviser za vgrajene kaminske vložke
- Popolna energetska neodvisnost in ugodno ogrevanje z lesom
- Širok izbor dodatkov in možnost popolne prilagoditve dizajna vašim željam in okusu

Do novega kamina v samo nekaj korakih
1. Izbira modela kamina

Prvi korak je izbira modela kamina. Izbirate lahko med 17 osnovnimi modeli 
kaminov, ki se med seboj razlikujejo po dimenzijah ter tipih kurišč oz. 
kaminskih vložkov, ki jih lahko izberete. 

2. Izbira kaminskega vložka
Kaminski vložek predstavlja kurišče in s tem srce vsakega kamina. Pri večini 
SKH modelov lahko izbirate med različnimi vrhunskimi kaminskimi vložki 
nemškega podjetja Spartherm, ki se med seboj razlikujejo po velikosti, moči 
in vgrajeni tehnologiji. Na voljo so kaminski vložki iz serije STANDARD 
Arcadia Vita ter serije PREMIUM Linear z navadnim (izvedba BASIC) ali 
dvižnim (izvedba COMFORT) odpiranjem vrat. Določeni modeli nudijo tudi 
možnost izbire kaminskega vložka s toplovodnim izmenjevalcem – SKH H2O, 
ki omogočajo ogrevanje celotne hiše. Na voljo so tudi modeli RLU, ki imajo 
certifikat za delovanje v zrakotesnih hišah s prezračevanjem. 

3. Izbira dodatkov za kamine
Pri vsakem modelu SKH smo Vam pripravili široko ponudbo dodatkov, ki 
omogočajo individualno prilagajanje tehničnih karakteristik in zunanjega 
izgleda kamina. Sestavite si svoj kamin, ki popolnoma ustreza vašim željam 
in idejam ter se idealno vklopi v Vaš prostor. 

Kaj pogojuje izbiro kamina?
Kamin mora biti pravilno dimenzioniran in umeščen v prostor. To pomeni, da mora biti njegova toplotna 
moč prilagojena toplotnim potrebam prostora. Toplotna moč kamina je odvisna od velikosti kurišča in
načina uporabe oz. intervala nalaganja drv. Pogoj za pravilno delovanje kamina je primeren dimnik, ki 
mora imeti ustrezno višino, premer tuljave, predvsem pa mora ustrezati vsem tehničnim predpisom in
standardom. Poseben pomembna je požarna varnost. Zelo pomemben za pravilno in varno delovanje
kamina je tudi dovod svežega zgorevalnega zraka, ki mora imeti ustrezen premer. V našem podjetju Vam 
lahko na podlagi dolgoletnih bogatih izkušenj lahko ustrezno svetujemo glede montaže dimnika, izvedbe 
dovoda zgorevalnega zraka, požarne varnosti ter ostalih tehničnih podrobnosti.

Tehnika
Sistemski kamini Hrovat oddajajo toploto na več 
načinov. Ob začetku gorenja začne ogenj sevati v 
prostor direktno skozi steklo in na ta način ogrevati 
zrak v prostoru. Drug način oddaje toplote je naravna 
konvekcjia. Hladen zrak skozi spodnji zračnik iz 
prostora vstopa v notranjost kamina, se segreje ob 
topli površini kaminskega vložka in ogret spet preide 
nazaj v prostor skozi zgornji zračnik. Najbolj prijeten 
način ogrevanja pa je toplotno sevanje obzidave 
kamina, ki se med gorenjem kamina segreje in nato 
oddaja toploto v prostor tudi, ko ogenj v kaminu že 
ugasne. 

Ponudba kaminov SKH je ponudba »na ključ«. To 
pomeni kvalitetno kurišče Spartherm, priklop le 
tega na dimovodno napravo ter priklop na dovod 
zgorevalnega zraka iz okolice ali prezračevanega 
prostora. Obzidava kamina je izvedena iz najkakovostnejših pečarskih materialov, kot so kaminbau 
plošče (in ne opečnate planete, siporeks, knauf ali podobni neprimerni materiali). Vključeno je tudi 
končno bandažiranje s fino mrežico in zapucavanje s finim termostabilnim pečarskim ometom.  Seveda 
sta v ponudbi tudi dva zračnika, ki omogočata ogrevanje z naravno konvekcijo. Na hrbtni strani kamina 
je na steno položena toplotna izolacija iz vermikulitnih isoboard plošč, ki preprečuje izgubo toplote v 
stene in le-to odbija nazaj v prostor. V primeru prisotnosti gorljivih materialov predvidimo ob montaži 
dodatno požarno zaščito v skladu s Pravili pečarske stroke. 

Topel zrak skozi 
zračnik v prostor

Toplotno sevanje 
obzidave kamina

Direktno 
sevanje 
ognja skozi 
steklo



SKH01                                                                                   
Toplotna moč: 4-6 kW  
Mere kamina (ŠxGxV): 77x65x193 cm           
Mere vrat (ŠxV): 45x51/57 cm  
Izhod dimnih plinov: Ø 160 mm

SKH02  
Toplotna moč: 5-9 kW 
Mere kamina (ŠxGxV): 93x60(50)x197 cm
Mere vrat (ŠxV): 60x51 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

SKH03
Toplotna moč: 7-14 kW
Mere kamina (ŠxGxV): 107x78x197 cm 
Mere vrat (ŠxV): 67x51 cm             
Izhod dimnih plinov: Ø 200 mm

SKH04
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina (ŠxGxV): 116x58(49)x197 cm
Mere vrat (ŠxV): 76x37 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm  

SKH05                                                                                              
Toplotna moč: 7-13kW 
Mere kamina (ŠxGxV): 128x76x197 cm                                     
Mere vrat (ŠxV): 80x51 cm /88 x 44 cm                                     
Izhod dimnih plinov: Ø 200 mm

SKH06
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina Basic (ŠxGxV): 59x59x197cm
Mere kamina Comfort (ŠxGxV): 70x70x197cm
Mere vrat (ŠxGxV): 47x47x51cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

SKH07                                                                                                        
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina Basic (ŠxGxV): 78x55x197 cm                                          
Mere kamina Comfort (ŠxGxV: 88x64x197cm 
Mere vrat (ŠxGxV):58x39x51 cm                                                       
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

SKH08
Toplotna moč: 8-15 kW
Mere kamina (ŠxGxV):103x76x197cm
Mere vrat (ŠxGxV): 68x46x51cm
Izhod dimnih plinov: Ø 200 mm

SKH09                                                                                                          
Toplotna moč: 5-9 kW 
Mere kamina (ŠxGxV):112x59x197 cm                                                     
Mere vrat (ŠxGxV):73x36x37 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 200 mm

SKH10
Toplotna moč: 4-14 kW
Mere kamina (ŠxGxV):127x71(65)x197cm
Mere vrat (ŠxV):61(67)x51 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 200/250 mm

SKH07 MINI - NOVOST 2018
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina Basic (ŠxGxV): 70x50x200 cm
Mere kamina Comfort (ŠxGxV: 82x62x200cm
Mere vrat (ŠxGxV):53x32x50 cm
Izhod dimnih plinov: O 180 mm

SKH08 MAXI - NOVOST 2018
Toplotna moč: 8-12 kW
Mere kamina (ŠxGxV: 115x70x200cm
Mere vrat (ŠxGxV):80x42x51 cm
Izhod dimnih plinov: O 200 mm



Dodatki:

SKH13                                                                                              
Toplotna moč: 5-9 kW 
Mere kamina (ŠxGxV):100(95) x 74 x 196 cm                           
Mere vrat (ŠxV):62(55) x 51 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

SKH14
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina (ŠxGxV):71 x 66 x 197 cm
Mere vrat (ŠxV):19/45/19 x 52,5 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

SKH15
Toplotna moč: 5-10 kW 
Mere kamina (ŠxGxV): 80x67x205 cm                              
Mere vrat (ŠxGxV): 37/60/37 x 52,5 cm 
Izhod dimnih plinov: Ø 200/250 mm
*Običajna izvedba s podstavkom. Na sliki brez podstavka

Dekorativni kovinski ali keramični okvir okoli kurišča

Dekorativne reže za zajem 
hladnega in izpih toplega 
zraka 

Pozidava kamina do stropa 
prostora

Niše za drva (omet ali kovina)

»BETONOPTIK«

Dekorativne police iz keramike 
ali naravnega kamna

Dodatni akumulacijski material v notranjosti poveča čas 
akumulacije toplote -idealno za nizkoenergijske hiše
  

Regulacija 
zgorevanja v 
kaminu - 
izboljšan 
izkoristek
in udobje pri
uporabi kamina

Dvojna zasteklitev
preprečuje pregrevanje -
idealno za nizkoenergijske hiše

CELOSTNA GRAFIŒNA PODOBA 
KLUB MOJSTROV SLOVENIJE

CELOSTNA GRAFIŒNA PODOBA 
KLUB MOJSTROV SLOVENIJE

SKH16                                                                                             
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina (ŠxGxV):64 x 64 x 200 cm
Mere vrat (ŠxV):33/33 x 66 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

SKH17 
Toplotna moč: 5-10 kW
Mere kamina (ŠxGxV):70 x 83 x 200 cm                                                                                         
Mere vrat (ŠxV):50/50/50 x 54,5 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 200/250 mm

SKH11                                                                                                               
Toplotna moč: 5-9 kW 
Mere kamina (ŠxGxV): 138x51(41)x175 cm                                              
Mere vrat (ŠxGxV):73x37 cm 
Izhod dimnih plinov: Ø  180 mm

SKH12
Toplotna moč: 7-13 kW
Mere kamina (ŠxGxV):148x67x175cm
Mere vrat (ŠxV):88x44 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 250 mm

SKH18 - NOVOST 2018
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina (ŠxGxV: 92x65x200cm
Mere vrat (ŠxGxV): 36/73/36 x 40 cm 
Izhod dimnih plinov: O 200 mm

SKH19 - NOVOST 2018
Toplotna moč: 7-12 kW
Mere kamina (ŠxGxV: 100x73x200cm
Mere vrat (ŠxGxV): 40/80/40 x 57 cm
Izhod dimnih plinov: O 200 mm

SKH20 - NOVOST 2018
Toplotna moč: 5-7 kW
Mere kamina (ŠxGxV: 75x75x200cm
Mere vrat (ŠxV):40x66 cm
Izhod dimnih plinov: O 200 mm



PEČARSTVO HROVAT
Hrovat Jurij s.p., splošno pečarstvo
Grobeljska cesta 2
1234 Mengeš
mob: +386 (0)31/ 706 009
tel: +386 (0)1/729 11 96
info@pecarstvo-hrovat.si
www.pecarstvo-hrovat.si

UNIKATNI KAMINI HROVAT 
Toploti dajemo obliko


