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Prijetna toplota kaminov ter peči je ena izmed glavni stvari, ki 
našo hišo spremenijo v udoben dom, v katerega se po dolgem 
dnevu radi vračamo in v katerem se počutimo varno in domače. 
Zato je še toliko bolj pomembno, da izdelavo našega kamina 
oz. peči prepustimo pravim strokovnjakom, ki bodo poskrbeli 
za najvišjo kvaliteto in dolgo življenjsko dobo izdelka.

V mislih moramo imeti, da je izdelovanje kaminov, lončenih 
in krušnih peči, štedilnikov in ostalih naprav obrt, za katero so 
potrebna leta in leta izkušenj. 
S pravim svetovanjem, izbiro vrhunskih kvalitetnih 
materialov in izkušenimi pečarji pri montaži , bo vaša 
ogrevalna naprava zares postala  SRCE VAŠEGA DOMA.

    SRCE  
         vašega doma



Kaj lahko pričakujem od
 ogrevalne naprave  
    in kako jo bom uporabljal?

Pomembno vprašanje je, kaj od naprave pričakujemo 
oziroma kako jo bomo uporabljali?
Ljudje smo različni in imamo različne navade, urnike in 
življenjske sloge. Vse to vpliva tudi na način uporabe 
ogrevalne naprave, saj se večina naših naprav ne zakuri 
ali regulira le s pritiskom na gumb. 

•	 Ali	želimo	le	občasno	kuriti	v	prehodnih	obdobjih	
(jesen/pomlad)	 in	 dodatno	 ogrevati	 dnevni	
prostor	ter	pričarati	občutek	domačnosti?

•	 Si	želimo	hitre	in	intenzivne	toplote,	ki	hitro	ogreje	
prostor	ali	bi	raje	dosegli	nežno	sevalno	toploto,	ki	
prostor	ohranja	topel	dolge	ure?

•	 Ali	 želimo	 z	 ogrevalno	 napravo	 podpreti	 primarni	
ogrevalni	sistem?

•	 Si	 želimo	 kuriti	 vsak	 dan	 ali	 celo	 s	 toplovodnim	
kaminom	ali	pečjo	ogrevati	celo	hišo?

•	 Morda	želimo	tudi	peči	kruh,	pizze	in	ostale	dobrote	v	
štedilniku,	pizza	oziroma	krušni	peči,	morda	v	zunanjem	
vrtnem	kaminu	ali	letni	kuhinji?

•	 Ali	pa	želimo	le	uživati	ob	pogledu	na	ogenj	in	ustvariti	
lep	ambient?



Kakšno ogrevalno napravo potrebujem?
Če ste odgovorili na vprašanja na prejšnji strani, ste že korak bližje 
izbiri prave naprave. Veste, kakšne so vaše želje in potrebe.

Če	želite	kuriti	le	občasno,	v	prehodnih	obdobjih	ali	morda	za	vikende,	je	za	vas	najbolj	primeren	vgradni	
kamin	s	kaminskim	vložkom,	saj	je	hitro	odziven,	ima	akumulacijo	toplote	in	poskrbi	za	prijetno	domačnost	
z	lepim	pogledom	na	ogenj.	Izberete	pa	lahko	tudi	kaminsko	peč	na	drva	ali	pelete.

Če	je	vaš	glavni	cilj	ogrevanje	ali	podpora	primarnemu	viru	ogrevanja	in	boste	kurili	vsak	dan,	potem	se	
odločite	med	lončeno	pečjo	in	kaminom	s	kaminskim	vložkom.	Prednost	lončene	peči	je	masivnost	in	z	njo	
povezana	dolgotrajna	akumulacija	toplote,	tako	da	ostane	topla	na	primer	do	jutra	preko	cele	noči.	Naše	
peči	so	lahko	tradicionalne	ali	pa	zelo	moderne.	Imajo	velika	steklena	vrata,	ki	omogočajo	pogled	na	ogenj	
v	kurišču.	Oblikovno	so	torej	lahko	zelo	podobne	modernim	kaminom.



Kdor	 želi	 ogrevati	 celo	 hišo,	 naj	 izbere	 toplovodni	 kamin	 s	 kaminskim	
vložkom,	 lončeno	 peč,	 štedilnik	 ali	 pa	 kaminsko	 peč	 na	 drva	 oziroma	
pelete.	Naprava	naj	ima	integriran	izmenjevalec	toplote,	saj	ta	prenaša	
toploto	na	vodo,	ki	se	nato	porabi	za	ogrevanje	in	pripravo	tople	sanitarne	
vode.	 Takšen	 prenos	 toplote	 je	 veliko	 bolj	 kakovosten	 in	 prijeten	 za	
uporabnika,	kot	je	na	primer	prenos	toplote	z	razpihom	toplega	zraka.

Kulinarični	navdušenci	 lahko	 izbirate	med	 štedilnikom,	pizza	 in	krušno	
pečjo,	zunanjim	vrtnim	kaminom	ali	pa	kar	letno	kuhinjo	na	vrtu.	Izbira	
je	odvisna	od	vaših	potreb	in	želja	ter	razpoložljivega	prostora.	Velikost,	
oblika	 in	 način	 izvedbe	 teh	 naprav	 se	 v	 največji	meri	 prilagodi	 vašim	
željam	in	navadam	pri	pripravi	dobrot.

Obstaja	pa	tudi	možnost	za	tiste,	ki	nimate	dimnika,	ne	želite	pripravljati	
in	sekati	drv	ali	kuriti.	Kdor	želi	ogenj	brez	dima	in	brez	dodatnega	dela,	
lahko	izbere	kamin	na	bioetanol,	ki	pričara	dobro	vzdušje	 in	 je	 izredno	
čist	 za	 uporabo	 in	 vzdrževanje.	 Obstaja	 pa	 tudi	 možnost	 vgradnje	
plinskega	 kamina,	 ki	 za	 razliko	 od	 kamina	 na	 bioetanol,	 potrebuje	
poseben	odvod	dimnih	plinov.



Kakšno moč mora imeti vaša 
ogrevalna naprava?

Toplotna moč ogrevalne naprave nam pove, koliko toplote bo 
naprava oddajala v prostor. To je za uporabnika zelo pomemben 
podatek, saj mora biti prilagojena toplotnim potrebam prostora, 
kjer je naprava postavljena.
Pri	določanju	potrebne	toplotne	moči	naprave	 igrajo	pomembno	vlogo	tudi	 tip	gradnje	objekta	
(klasična	gradnja,	nizkoenergijska	hiša,	pasivna	hiša	…),	kakovost	stavbnega	pohištva	(tesnjenje),	
izolacija,	velikost	prostora,	postavitev	naprave	v	prostoru	ter	povezava	z	drugimi	prostori	v	hiši.

•	  Masivne lončene peči 	imajo	zelo	nizko	toplotno	moč	(2-6	kW)	in	so	primerne	za	moderne	hiše	
z	nizkimi	toplotnimi	potrebami	in	manjše	prostore.	Akumulacija	toplote	omogoča	oddajanje	
toplote	tudi	do	24	ur	po	prenehanju	kurjenja.	Ustrezna	pogostost	nalaganja	drv	je	lahko	na	6,	
8,	12	ali	celo	24	ur.	Toplota	se	nežno	in	počasi	prenaša	v	prostor	s	sevanjem	obzidave	in	prostor	
se	ne	ogreje	prekomerno.	Podobno	velja	tudi	za	krušne	peči,	le	da	je	v	tem	primeru	kurišče	večje	
in	omogoča	večjo	moč	tudi	zaradi	večje	količine	goriva.

•	  Vgradni kamini na drva s kaminskim vložkom 	so	najbolj	priljubljene	ogrevalne	naprave	
v	 slovenskih	 domovih.	V	 našem	 podjetju	 jih	 vedno	 obzidamo	 z	masivnimi	 akumulacijsko–
sevalnimi	ploščami,	ki	omogočajo	oddajanje	toplote	do	okvirno	4	in	6	ur	po	prenehanju	gorenja.	
Velika	ponudba	modelov	kaminskih	vložkov	omogoča	izbiro	manjših	modelov	z	nižjo	toplotno	
močjo	ali	pa	večjih	modelov	z	velikimi	steklenimi	vrati,	pri	katerih	je	toplotna	moč	večja.	Tudi	
kamini	s	kaminskim	vložkom	so	primerni	za	vgradnjo	v	vse	vrste	objektov,	je	pa	v	projektni	fazi	
treba	določiti	ustrezno	velikost	in	moč	kaminskega	vložka.

•	  Prostostoječe kaminske peči na drva in pelete 	so	izdelane	iz	pločevine	in	kamnitih	ali	
keramičnih	okrasnih	elementov	in	ne	nudijo	akumulacije	toplote.	Prostor	intenzivno	ogrejejo,	
a	po	prenehanju	gorenja	oddajanje	 toplote	tudi	hitro	poneha.	Priporočamo	 jih	predvsem	za	
počitniške	 in	 tiste	 objekte,	 kjer	 je	 kurjenje	 zgolj	 občasno	 in	 je	 zaželeno,	 da	 se	 prostor	 hitro	
segreje.

•	  Štedilniki na drva 	so	lahko	masivni	zidani	ali	prostostoječi	oziroma	tipski	štedilniki.	Zidani	
štedilniki	zaradi	svoje	masivne	obzidave	nudijo	tudi	akumulacijo	toplote,	sploh	če	so	izdelani	
s	 stolpom	 oziroma	 nadzidkom	 ali	 pa	 je	 zraven	 še	 manjša	 peč,	 ki	 se	 ogreva	 s	 štedilnikom.	
Prostostoječi	štedilniki	so	večinoma	izdelani	iz	pločevine	in	toplote	ne	akumulirajo.	Vsi	štedilniki	
pa	najbolj	intenzivno	ogrevajo	s	kuhalno	ploščo,	ki	se	med	kurjenjem	močno	segreva	in	oddaja	
toploto.

•	  Kamini na bioetanol 	 oddajajo	 zelo	malo	 toplote,	 saj	 njihov	namen	ni	 ogrevanje	 temveč	
ambientalni	efekt	ognja.	Namenjeni	so	za	občasno	in	ne		trajno	uporabo.	Seveda	pa	se	v	manjši	
količini	sprošča	tudi	toplota	kot	produkt	gorenja	in	moč	lahko	okvirno	ocenimo	na	3	kW	(pri	
standardnih	modelih	gorilnikov	dolžine	okoli	500	mm)



3  nasveti za pripravo objekta pred  
       vgradnjo ogrevalne naprave! 

     1. USTREZEN DIMNIK
Ustrezen	dimnik	je	prvi	pogoj,	preden	se	odločimo	za	vgradnjo	kamina.	Dimnik	je	namreč	motor	celotnega	sistema,	ki	ustvarja	vlek	za	odvod	
dimnih	plinov	iz	kurišča.	Ustrezno	dimenzioniran	dimnik	je	pomemben	pri	vseh	ogrevalnih	napravah,	ki	delujejo	po	principu	naravnega	vleka	in	
nimajo	ventilatorja.	Dimnik	mora	imeti	ustrezno	višino	in	presek,	da	se	vzpostavi	naravni	vlek	in	lahko	dimni	plini	nemoteno	zapustijo	kurišče.	
Standardni	preseki	se	gibljejo	med	16-25	centimetri.	Izbira	preseka	dimnika	je	odvisna	od	tipa	in	velikosti	ogrevalne	naprave.	Minimalna	višina	
dimnika	naj	znaša	vsaj	4,5	metra	od	priklopa	kamina	ali	peči	na	dimnik.	Največ	težav	z	višino	se	pojavi	v	mansardah,	saj	je	višina	do	vrha	oz.	ustja	
dimnika	majhna.	Posledično	se	velik	del	dimnika	dviga	nad	samo	streho	mansarde	in	kazi	izgled	celotnega	objekta.	Se	pa	lahko	pri	postavitvi	
dimnika	in	kamina	v	sredino	objekta,	kjer	je	streha	višje	(v	bližini	slemena)	ta	problem	običajno	enostavno	reši.
Pri	izvedbah	novih	dimnikov	so	nam	na	voljo	šamotni	sistemski	dimniki	ali	pa	montažni	dimniki	iz	nerjavečega	jekla.	V	našem	podjetju	zaradi	
masivnosti,	vzdržljivosti	in	stroškov	izvedbe	priporočamo	šamotne	dimnike.	

2. DOVOD ZRAKA       
Dovod	zraka	je	izjemno	pomemben	za	delovanje	kamina	ali	peči.	V	vseh	novejših	objektih	
se	zrak	v	kurišče	dovaja	od	zunaj	in	ne	iz	prostora,	kjer	stoji	ogrevalna	naprava.	Na	fasadi	
je	rešetka	za	zajem	zunanjega	zraka.	Skozi	to	rešetko	se	v	samo	ogrevalno	napravo	dovaja	
zrak,	ki	 je	potreben	za	zgorevanje	 lesa	v	kurišču.	Zelo	pogosta	napaka	 je,	da	se	 izdela	
premajhen	dovod	zraka,	kar	posledično	vpliva	na	slabo	delovanje	kamina.
Ogrevalna	naprava	ni	torej	samo	kamin	oz.	peč.,	ampak	je	celoten	sistem,	sestavljen	iz	
dovoda	zraka,	ogrevalne	naprave	in	dimnika,	ki	skrbi	za	odvod	dimnih	plinov.
Celoten	sistem	lahko	primerjamo	z	delovanjem	motorja,	kjer	kombinacija	goriva	in	zraka	
ustvari	reakcijo	vse	skupaj	pa	se	na	koncu	odvede	skozi	izpušni	sistem	avtomobila.	Če	kateri	
vmesni	element	ne	deluje,	se	avto	ne	premika.	

     3. PODLAGA
Kamin	se	v	osnovi	postavlja	na	t.i.	estrih	oz.	tlak.	Pomembno	pri	tem	je,	da	na	mestu	kamina	ni	talnega	ogrevanja.	Mesto,	kjer	bo	stal	kamin	je	potrebno	
torej	ob	izdelavi	tlakov	posebej	pripraviti,	da	ne	bi	kasneje	prišlo	do	posedanja.	Izolacija	pod	kaminom	mora	imeti	zadostno	nosilnost,	nad	njo	pa	mora	biti	
vsaj	6-8	cm	betona.	Pri	pripravi	podlage	so	kompromisi	nesmiselni,	saj	lahko	privedejo	do	posedanja	kamina.	Pojavijo	se	razpoke	na	zunanji	konstrukciji	
kamina,	ogroženo	pa	je	tudi	varno	delovanje	kamina.PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE JE 

KLJUČNEGA POMENA 



Pomembna je vsaka podrobnost
Pri kompleksni ogrevalni napravi kot je kamin oz. peč, moramo poskrbeti za vsako podrobnost. Nič ne sme 
biti prepuščeno naklučju, saj bomo le tako lahko dolgo časa brez skrbi uživali v toploti, ki bo grela tako 
naše telo, kot naše srce.

Podrobnosti, na katere moramo biti posebej pozorni so:

a) Kvaliteten kaminski vložek je duša 
vsakega kamina

b) Pravilna izbira materiala c) Natančno načrtovanje in priprava 
objekta na montažo 

S prepletom znanja, izkušenj in predvsem dobrega načrtovanja, v našem podjetju v 
vašo ogrevalno napravo združimo dizajn, kvaliteto, vrhunsko delovanje ter obstojnost.



Vrhunski design za najbolj zahtevne 
Kamini in peči še zdaleč niso samo ogrevalne naprave, temveč so pomemben element v notranjem dizajnu hiše. Moderne 
smernice, eleganten dizajn in predvsem smiselna umestitev v prostor, so elementi, ki se jih strogo držimo. S tem zagotovimo, 
da se ob vašem kaminu ali peči ne bo spočilo samo telo, temveč tudi oči.
Dobra	ogrevalna	naprava	je	vsekakor	ponos	lastniku	ter	nadgradnja	prostora	v	katerem	se	nahaja.	Z	različnimi	dodatki	in	detajli	se	vsak	kamin	oz.	peč,	prilagodi	posameznikovim	željam	ter	s	tem	
poskrbi	za	unikatnost	in	osebni	pridih	vsakega	posameznega	lastnika.

 OD PRIROČNE POLIČKE PRED  
 KURIŠČEM ... 

 ….IN NENAZADNJE SEDEžA, KJER SE 
POGREJETE Ob MRZLIH DNEVIH. 

 ...DO NIŠE ZA DRVA...  



Zakaj sploh izbrati tak 
tip ogrevalne naprave
NARAVA VAM bO HVALEžNA
Prasketanje	 ognja	 v	 kaminu	 ali	 peči	 ni	 zgolj	 prijetno	 za	 naše	
čute,	 temveč	 je	 tudi	 prijazno	 do	 narave.	 Uporaba	 lesa	 kot	 vira	
energije	ima	številne	prednosti.	Naši	kraji	so	z	lesom	bogati,	zato	
predstavlja	okolju	prijazno	in	cenejšo	alternativo	ostalim	gorivom.	
Prav	tako	uporaba	lesa	posredno	pripomore	k	vzdrževanju	gozdov,	
s	pravilnim	kurjenjem	pa	ne	onesnažujemo	zraka.	Gorenje	lesa	je	
CO2	nevtralno,	kar	pomeni,	da	se	ob	gorenju	 lesa	sprosti	 ravno	
toliko	CO2,	kot	ga	je	drevo	porabilo	za	svojo	rast.

RESNIČNO SRCE VAŠEGA DOMA
Poleg	 tega	 so	 kamini	 in	 peči	 vedno	 predstavljali	 kraj	 udobja,	
varnosti	in	družine.	Razlogov	za	to	je	veliko.	Prvi	in	najmočnejši	
je	zagotovo	OGENJ.	Ogenj	ima	skozi	celotno	zgodovino	človeštva	
skorajda	mistično	moč	in	vpliv.	V	nas	vzbuja	ogromno	občutkov	
in	vanj	lahko	strmimo	ure	in	ure	ter	se	prepustimo	našim	mislim	
in	 čustvom.	 Poleg	 tega	 pa	 kamin	 v	 hišo	 prinese	 pravo	 toploto	
in	 pristen	 občutek	 doma.	 Predstavljajte	 si	 deževen	 vikend,	 ko	
zunaj	brije	mraz,	vi	pa	ste	zleknjeni	na	kavču	pred	prasketajočim	
ognjem.	Poleg	vas	sedi	vaša	družina	in	preprosto	uživate	v	skupnih	
trenutkih.	V	sebi	se	počutite	srečni	in	pomirjeni.	Ste	DOMA.

EFEKTIVNOST V ObJEMU TOPLOTE
Kamini	in	peči	niso	samo	za	zabavo	in	občasno	kurjenje.	Moderne	
ogrevalne	naprave	ponujajo	omogočajo	različne	načine	ogrevanja	
in	uporabo	različnih	goriv.	Od	ogrevanja	enega	prostora	do	celotne	
hiše.	Prilagojeni	so	potrebam	in	željam	vsake	stranke.	In	to	je	tudi	
cilj	v	našem	podjetju.	Vsem	strankam	poskušamo	izpolniti	želje	v	
največji	možni	meri	brez	ogrožanja	varnosti.	Naši	mojstri	pečarji	
imajo	za	sabo	mnogo	let	ter	izkušenj	in	to	zagotavlja,	da	je	končen	
produkt	 na	 najvišji	možni	 ravni.	 Saj	 le	 tako	 lahko	maksimalno	
doživite	izkušnjo	in	prednosti	domačega	kamina.

?



Naša	družina	živi	v	stari	vili,	izgrajeni	v	pričetku	prejšnjega	stoletja.	Na	mestu	kjer	
danes	stoji	peč,	katero	so	nam	postavili	strokovnjaki	Pečarstva	Horvat	je	prej	stala	
lončena	peč.	Bila	 je	dotrajana	 in	potrebna	odstranitve	 iz	prostora.	 Zaradi	bojazni	
glede	 same	 izvedbe,	 ki	 je	 zajemala	 odstranitev	 stare	 in	 zidanje	 nove	 peči	 	 smo	
odlašali	z	odločitvijo	po	postavitvi	nove.	
Ko	je	odločitev	padla,	smo	se	iz	stanovanja	izselili	in	v	dveh	tednih	so	pečarski	mojstri	
postavili	novo.	S	pečarstvom		Hrovat	smo	bili	izjemno	zadovoljni,	vse	od	načrtovanja	
do	postavitve	peči.	Prisluhnili	so	naši	želji	po	večjih	vratih	kamina	in	sodelovali	pri	
detajlu,	ki	je	narejen	iz	medenine.	
Skratka,	pečarstvo	Hrovat	priporočamo.	
- Družina R. 

Nekaj naših referenc ...



S	 storitvami	 Pečarstva	 Hrovat	 smo	 bili	 zelo	
zadovoljni	 -	 odlikuje	 jih	 topel	 pristop	 do	 strank,	
dobava	kakovostnega	kamina	in	njegova	montaža	
pa	 sta	 bili	 izvedeni	 v	 dogovorjenem	 roku	 in	
profesionalno.	Vse	pohvale!
- A. Š.

Bil	sem	zelo	zadovoljen,	tako	da	je	ocena	odlično.
- Apartment Vidic 

Peč	je	ena	najboljših	naložb	v	hiši,	hvala	pečarstvu	
Hrovat,	ker	so	nam	pogreli	dom	in	nam	omogočili	
prijetno	 in	domačno	vzdušje	s	svojim	strokovnim	
pristopom	 in	 izjemnim	 občutkom	 za	 delo,	 ki	 ga	
opravljajo.	
- P. U.



Zelo	smo	zadovoljni	z	izvedbo	in	samim	strokovnim	
svetovanjem.	Zdaj,	ko	kamin	uporabljamo,	vidimo,	
da	smo	se	odločili	za	pravega	izvajalca.
- M. M.

S	Pečarstvom	Hrovat	sva	bila	zelo	zadovoljna,	tako	
s	 pristopom,	 kot	 z	 izvedbo.	 Prisluhnili	 so	 najinim	
željam,	peč	 je	bila	 sezidana	v	 roku.	Vglavnem	vse	
pohvale.
- M. in M. Š.



Rada	bi	pohvalila	Pečarstvo	Hrovat	!!!
Mojstri	 iz	 Pečarstva	Hrovat	 so	 delali	 kamin	 že	
moji	 sestri	 na	Veliki	 planini,na	 njenem	 domu	
ter	mojemu	sodelavcu.
Oba	 sta	 pohvalila	 njihov	 pristop,natančnost	
predvsem	pa,	svetovanje	glede	same	izvedbe	in	
postavitve.
Tudi	 sami	 smo	 zelo	 zadovoljni	 z	 njihovo	
strokovnostjo,	 držijo	 pa	 se	 tudi	 obljubljenih	
rokov.
Enostavno	dobri	so!!!
- A. M.
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pri izbiri?

PEČARSTVO HROVAT
Hrovat	Jurij	s.p.,	splošno	pečarstvo
Grobeljska	cesta	2,	1234	Mengeš
T:	01/729	11	96		|		031/706	009

info@pecarstvo-hrovat.si

Hrovat je podjetje s tradicijo,  
ki mu lahko zaupate…

V	 Pečarstvu	 Hrovat	 vam	 bomo	 znali	 prisluhniti,	 svetovati,	 načrtovati	 in	
izdelati	kamin	ali	peč,	ki	vas	ne	bo	samo	grela,	pač	pa	bo	v	vaš	dom	prinesla	
domačnost,	udobje	in	dobro	počutje.	

... in v vas prebudi romantika 
Vaš	kamin	ali	peč	bo	postal	eden	tistih	predmetov,	ki	vas	spremljajo	skozi	
življenje.	Ob	njem	boste	obujali	spomine	in	ustvarjali	nove;	sami,	v	dvoje	ali	
v	družinskem	krogu.	In	ne	samo	to!	Ob	toplem	kaminu	ali	peči	se	boste	lahko	
popolnoma	umirili,	sprostili	in	razmišljali	o	novih	ciljih,	osebnih,	družinskih	
in	poslovnih.	In	ne	bodite	presenečeni,	ko	boste	nekega	dne	ugotovili,	da	je	
vaš	kamin	ali	peč	postal	vir	novih	navdihov.	

Dobro	se	spoznamo	na	svoje	delo,	pri	tem	pa	upoštevamo	smernice	razvoja	
in	spremljamo	trende.	Zato	smo	imeli	odgovore	na	vprašanja	včeraj,	imamo	
jih	danes	in	jih	bomo	imeli	tudi	jutri.
Ker	znamo	in	zmoremo.

Želimo	vam	uspešno	in	ustvarjalno	urejanje	vašega	doma.

mailto:info%40pecarstvo-hrovat.si%0D?subject=

