
Za topel in prijeten dom.

KAMINSKE PEČI
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Vaš dom je...

Ogenj je že stoletja pomemben del našega življenja. V pretek-
losti je kurjenje z drvmi predvsem ščitilo pred mrazom, sčaso-
ma pa je postajalo vedno bolj pojem udobja in domačnosti.  
Naravni ogenj ima posebno moč, saj v naše domove prinaša topli-
no, udobje in sproščenost. Če so viri takšnega ogrevanja še lepo 
oblikovani, moderni in kakovostni, je njihova vrednost še toliko večja.  
 
Kaminske peči Lokaterm se s svojo tehnično dovršenost-
jo, ekološko varnostjo in sodobno obliko uvrščajo v na-
jvišji kakovostni razred tovrstnih ponudnikov v Evropi.  
 
Kaminske peči uporabljamo kot glavni ali dopolnilni vir ogrevan-
ja, predvsem so dobrodošle v času, ko je nesmotrno uporabljati 
centralno ogrevanje. Namenjene so ogrevanju bivalnih prostorov, 
pisarn, počitniških hišic, delavnic...

“ Vaš dom je vaše življenje.
Napolnite ga s toplino, domačnostjo, udobjem 

in sproščenostjo.
Bodite ponosni na svoj dragoceni dom. Naj vas 

osrečuje vsak dan znova.”
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...vaše življenje.
Odlično ogrevanje...

Klasične lončene peči potrebujejo za začetek ogrevanja kar nekaj ur kurjenja. Kaminske
peči Lokaterm pa začnejo ogrevati prostor »praktično« takoj, ko jih zakurimo. Peči so
zasnovane tako, da oddajajo toploto prek zunanjih površin in s kroženjem zraka, ki se
segreva znotraj dvojnega plašča. Tako hitro in učinkovito ogrejejo prostor.

Odlično delovanje in dobro zgorevanje dosežemo s tremi dovodi zraka: primarnim,
sekundarnim in terciarnim. Primarni zrak vstopa skozi rešetko kurišča in je pogoj za
začetek gorenja. Vroč, predhodno ogret sekundarni zrak vstopa v kurišče nad vrati
in je nujen za normalno zgorevanje goriva, istočasno pa »poskrbi« še za čistost stekla
(air brush). 

Terciarni zrak vstopa v kurišče preko kanalov, v katerih se v zgornjem delu hrbtišča kurišča
peči segreje in omogoča dodatno zgorevanje dimnih plinov. Takšna izvedba zagotavlja
visoko učinkovitost izgorevalnega procesa, visok izkoristek goriva (do 84 %) in »čiste«
dimne pline (CO < 0,09 %). V praksi to pomeni majhno porabo goriva in tlenje
žerjavice še 6 do 8 ur po končanem gorenju, kar omogoča nadaljevanje gorenja brez
ponovnega prižiganja peči.

Peči so izdelane iz 2,5 do 4 mm debele pločevine, dvojni plašč na 
bočnem in hrbtnem delu preprečuje preveliko segrevanje površine.
Kurišče je obloženo s šamotno opeko. Vrata z ognjevarnim keramičnim 
steklom imajo varnostni samozapiralni mehanizem.
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Odlično...

Okolje vam bo hvaležno.
 
Ker so kaminske peči Lokaterm namenjene pretežno kurjenju z drvmi listavcev, global-
no gledano, ne onesnažujejo okolice z dodatnimi količinami CO2, ki je eden od 
plinov, ki povzročajo učinek tople grede. 

Znano je, da pri popolnem zgorevanju lesa, ki so mu naše peči zelo blizu, nastane 
točno tolikšna količina ogljikovega dioksida (CO2), kot ga drevesa porabijo za 
svojo rast (pri fotosintezi) in tvorbo lesne mase. To pomeni, da peči ne onesnažujejo 
zemeljskega ozračja z dodatnimi količinami toplogrednega ogljikovega dioksida in 
žveplovih oksidov (SOx) kot pri ogrevanju s fosilnimi gorivi (plinsko olje, premog).

Delovanje peči neodvisno od zraka v prostoru.

Novejše peči so opremljene z nastavkom za dovod zraka, ki 
omogoča, da na peč priključimo posebno cev, skozi katero 
doteka zrak iz okolice in ne iz prostora. Tokokrog zraka je pri 
normalnih obratovalnih pogojih ločen od prostora, v katerem 
se peč nahaja, kar zmanjšuje hlajenje notranjosti prostora.



Prednosti in koristi ogrevanja s kaminskimi pečmi Lokaterm:
• Hiter in učinkovit začetek ogrevanja prostora.
• Visok izkoristek – majhna poraba goriva.
• Učinkovito zadrževanje toplote s pomočjo kamnitih in keramičnih oblog.
• Ogrevanje brez dodatnega onesnaževanja okolja s toplogrednimi plini.
• Enostavna postavitev, vgradnja kaminske peči.
• Dovod zraka za izgorevanje je ločen od prostora, v katerem stoji peč;
• Moderna oblika kaminskih peči.
• Tehnična dovršenost – visoka kvaliteta izdelkov.
• Toplina, udobje, domačnost in sproščenost v Vašem domu.
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Ogrevanje

Nazivna toplotna moč

Učinkovitost

Akumulacija toplotePriklop zunanjega zraka

Ogrevalna površina Možnost priklopa zadaj in premer

Možnost priklopa zgoraj in premer

Dolžina drv

Vodni izmenjevalnik toplote
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Predalnik

Kaminska peč manjših dimenzij, čistih linij in simetrične oblike. Se-
stavljena je iz modulov, ki so lahko zamenljivi, spodnji del
peči z vrati za drva se enostavno zamenja s podstavkom v obliki 
noge. Možnost priklopa zunanjega zraka. Ima možnost priklopa 
dimne cevi zgoraj ali zadaj, aktivna regulacija primarnega in 
sekundarnega zraka.  Sistem za avtomatsko čiščenje stekla peči 
s predogretim sekundarnim zrakom, ročaj je integriran v sprednji 
del peči in izven sevalnega področja, vrata imajo dvo-točkovni 
zapiralni mehanizem, dno kurišča je iz masivne litine. Na voljo je 
tudi stenska različica peči.
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Obloga keramika - 
Bela 

Obloga keramika -  
Amoranto rdeča

Kaminska peč jasnih linij vam vsak dan znova pričara pri-
jetne, sproščene in družabne trenutke preživete ob ognju.

Posebnost je visoko kurišče z ovalnimi vrati in črno potiskano 
steklo, ki peč naredi še elegantnejšo. Ima možnost priklopa 
zunanjega zraka. Možnost priklopa dimne cevi zgoraj ali 
zadaj, aktivna regulacija primarnega in sekundarnega zra-
ka, tri-točkovni zapiralni mehanizem. Sistem za avtomatsko 
čiščenje stekla peči s predogretim sekundarnim zrakom. Na 
voljo je s keramično oblogo v različnih barvah.

Bogatin keramika
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Obloga granit 
Serpentino

Obloga granit
Tibet Red

Obloga granit
China Grey

Posebnost je visoko kurišče z ovalnimi vrati in črno potiska-
no steklo, ki peč naredi še elegantnejšo. Ima možnost priklo-
pa zunanjega zraka. Obloga peči iz naravnega kamna 
omogoča shranjevanje ustvarjene toplote, v kateri lahko 
uživate še dolgo časa potem, ko ogenj že ugasne.
Na voljo z granitnimi oblogami: Serpentino, Shanxi Black, 
Tibet Red, China Grey in Pearl White.

Bogatin naravni kamen
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Obloga granit 
Tibet Red

Obloga granit 
Shanxi Black

Peč Bogatin Vertiko je ozke in visoke oblike. Sprednji 
del granitne obloge je izdelan iz dveh masivnih kam-
nitih elementov. Pokrov in stranice so izdelane iz en-
akega kakovostno obdelanega granita kot sprednji 
del obloge. Sprednji del peči je rahlo zaobljene ob-
like. Ima možnost priklopa zunanjega zraka. Površina 
obloge je lahko peskana - Serpentino in China grey, 
ali polirana - Shanxi black, Tibet red, Pearl white. 
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Bogatin Vertiko

Obloga granit 
Pearl White
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Nerjaveče 
jeklo

Rjava
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Okrogla peč ozke visoke oblike in čistih linij. Samo-
zaporna vrata peči so opremljena z dvotočkovnim za-
piranjem in s potiskanim keramičnim steklom oblikovanim 
v loku. Stene kurišča peči so obložene z oblogo iz pro-
filiranega Vermiculita, na dnu kurišča pa je rešetka iz 
masivne litine. Peč je opremljena z nastavkom za dovod 
zunanjega zraka in dvema regulatorjema za aktivno 
regulacijo primarnega in sekundarnega zraka. Zunan-
jost peči je lahko črne ali rjave barve ali iz nerjaveče 
pločevine.

Vintgar 120

Črna

10
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Črna

Akumulacija

Rjava
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Okrogla peč ozke visoke oblike in čistih linij. Samo-
zaporna vrata peči so opremljena z dvotočkovnim 
zapiranjem in s potiskanim keramičnim steklom obliko-
vani v loku. Stene kurišča peči so obložene z oblogo 
iz profiliranega Vermiculita, na dnu kurišča pa je rešet-
ka iz masivne litine. Peč je opremljena z nastavkom za 
dovod zunanjega zraka in dvema regulatorjema za 
aktivno regulacijo primarnega in sekundarnega zra-
ka. Zunanjost peči je lahko črne ali rjave barve ali iz 
nerjaveče pločevine.
Peč je lahko opremljena s toplotno akumulacijo, ki aku-
mulira toploto med gorenjem in jo sprošča še nekaj ur 
po koncu gorenja goriva. 

Vintgar 150

Nerjaveče 
jeklo
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Stranici iz nerejaveče 
pločevine

Značilno je visoko kurišče z ovalnimi vrati in črnim potiskanim 
steklom, ki peč naredi še elegantnejšo. Ima možnost priklopa zu-
nanjega zraka. Možnost priklopa dimne cevi zgoraj ali zadaj, 
aktivna regulacija primarnega in sekundarnega zraka, tri-toč-
kovni samozapiralni mehanizem. Sistem za avtomatsko čiščenje 
stekla peči s predogretim sekundarnim zrakom. Možna izvedba 
peči s stranicami iz nerjaveče pločevine, iz naravnega kamna ali 
s trojnim steklom v črni barvi.

Zaplata

Stranici iz granita Serpentino

12
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Areh
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Značilnosti te peči so aktivna regulacija primarnega 
in sekundarnega zraka, sistem za avtomatsko čiščen-
je stekla peči s predogretim sekundarnim zrakom - „Air 
brush“, ročaj je integriran v sprednji del peči in izven 
sevalnega področja, vrata imajo dvo-točkovni zapiral-
ni mehanizem.

Bela

Črna, pokrov granit 
Shanxi Black 
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Kaminska peč ovalne oblike z odličnim izkoristkom. Peč lahko 
postavimo v kot ali na sredino sobe. Ima možnost priklopa 
zunanjega zraka. Možnost priklopa dimne cevi zgoraj ali 
zadaj, aktivna regulacija primarnega in sekundarnega zra-
ka, dvo-točkovni zapiralni mehanizem. Sistem za avtomatsko 
čiščenje stekla peči s predogretim sekundarnim zrakom - Air 
brush. Možna je izvedba v črni barvi s stranicami sive ali 
črne barve, stranice iz naravnega kamna woodstone, grani-
ta ali belega marmorja.

397

41
5

11
16

522

14
03

Stranici iz pločevine

Lovrenc

Obloga iz naravne 
kamnine Woodstone
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Črna pločevina

Kaminska peč z čistimi linijami in odličnimi detalji. Ima možnost priklo-
pa zunanjega zraka. Možnost priklopa dimne cevi zgoraj ali zadaj, 
aktivna regulacija primarnega in sekundarnega zraka, dvo-točkovni 
zapiralni mehanizem. Sistem za avtomatsko čiščenje stekla peči s pre-
dogretim sekundarnim zrakom. Možne so različne izvedbe: črna barva 
in naravni kamen.

Valvasor
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Obloga granit China Grey
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Kaminska peč ovalne oblike z odličnim izkoristkom. Peč lah-
ko postavimo v kot ali na sredino sobe. Ima možnost priklo-
pa zunanjega zraka. Možnost priklopa dimne cevi zgoraj 
ali zadaj, aktivna regulacija primarnega in sekundarnega 
zraka, dvotočkovni samozapiralni mehanizem. Sistem za 
avtomatsko čiščenje stekla peči s predogretim sekundar-
nim zrakom. Možna je izvedba v črni barvi ali z oblogo iz 
marmorja.

Črna pločevina

52
2

398

10
54

24
0

94
0

Jakob
Obloga marmor
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Peč sfinga je značilna po konkavnih stranicah ter visokim 
kuriščem z ovalnimi vrati. Ima možnost priklopa zunanjega 
zraka. Možnost priklopa dimne cevi zgoraj ali zadaj, aktivna 
regulacija primarnega in sekundarnega zraka, tri-točkov-
ni samozapiralni mehanizem. Sistem za avtomatsko čiščenje 
stekla peči s predogretim sekundarnim zrakom.

Sfinga

Stranici iz nerjaveče 
pločevine
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Pločevina

Čiste linije, tehnična dovršenost in modularna zasnova 
so glavne odlike peči Krpan. Zaradi svoje velikosti in vi-
soko ležečega kurišča se lepo vklopi v večje prostore. 
Širina kurišča omogoča uporabo polen dolžine 55 cm. 
Peč se ponaša z Lokaterm avtomatskimi vrati (LAV), Loka-
term enoročno regulacijo (LER) in Lokaterm čistim steklom 
(LCS). Na voljo je s počevinastimi oblogami in z oblogami 
iz naravnega kamna. Kurišče z vrati se lahko uporabi kot 
kaminski vložek, možna je tudi montaža peči na steno.
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Krpan

Obloga granit 
Serpentino
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Keramika rumena 
S-5
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Peč Mangart S je kaminska peč klasične oblike s pol-
krožnim zgornjim delom in z intergirirano moderno teh-
niko zgorevanja in upravljanja. Peč je možno priklopiti 
na dovod zunanjega zraka. Karamična obloga peči 
je lahko izdelana v različnih barvah.

Mangart S

Keramika Amoranto 
rdeča S-16
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Črna pločevina

Akumulacija toplote
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Popolna harmonija med obliko in tehniko. Značilnost te peči 
je možnost vgradnje dodatnega akumulacijskega bloka 
ognjevarnega šamotnega betona v notranjost zgornje-
ga dela peči. Ima možnost priklopa zunanjega zraka.
Možnost priklopa dimne cevi zgoraj ali zadaj, aktivna re-
gulacija primarnega in sekundarnega zraka. Sistem za av-
tomatsko čiščenje stekla peči s predogretim sekundarnim 
zrakom, ročaj je izven sevalnega področja, vrata imajo 
tri-točkovni samozapiralni mehanizem.

Vitranc 

Stranici iz granita 
Serpentino
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Obloga granit China GreyObloga granit  
Serpentino

Peč elegantne klasične oblike, čistih linij, z moderno tehniko zgo-
revanja. Opremljena je z regulacijo primarnega in sekundarnega 
zraka, s trotočkovnim zapiralnim mehanizmom vrat. Čisto steklo vrat 
med gorenjem zagotavlja sistem čiščenja stekla s predogretim zra-
kom - »Air brush«. 
 
Peč je lahko v izvedbi s kovinskimi stranicami črne barve, lahko pa 
je z oblogo iz naravnega kamna. Ta je lahko granit Serpentino, črni 
granit, peščenec Woodstone ali beli marmor.

Tinjan

Obloga naravni 
kamen peščenec
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Kaminska peč Peca je zaradi svoje oblike primerna za postavitev v 
kot prostora. Visoka vrata peči, tri-točkovno zapiranje vrat, priklop 
dimne cevi zgoraj ali zadaj, možnost priklopa zunanjega zraka, to 
so le nekatere prednosti te peči. Stranice so obložene z naravnim 
kamnom - Serpentino.

Prepoznavnost tej peči elegantne oblike daje ovalen sprednji del peči z 
velikim panoramskim steklom. Ima možnost priklopa zunanjega zraka.  
Možnost priklopa dimne cevi zgoraj ali zadaj, aktivna regulacija primar-
nega in sekundarnega zraka. Sistem za avtomatsko čiščenje stekla peči s 
predogretim sekundarnim zrakom, vrata imajo tri-točkovni zapiralni meha-
nizem. Zaradi svoje oblike je peč primerna tudi za postavitev v kot pro-
stora. Plašč peči je lahko izdelan v črni barvi ali iz nerjaveče pločevine.

Pločevina

Granit Serpentino

Peca Osolnik
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Značilna kvadratna oblika peči. Na voljo je tudi nov model z enojnim steklom.

Ima možnost priklopa zunanjega zraka. Tri-točkovno zapiranje vrat, aktivna regula-
cija primarnega in sekundarnega zraka. Sistem za avtomatsko čiščenje stekla peči 
s predogretim sekundarnim zrakom.

Igra plamenov vam ne uide, saj je ogenj viden iz vseh strani v prostoru 
zaradi stekla na treh straneh peči. Peč je primerna za vgradnjo v ener-
getsko varčne hiše, ima vgrajen nastavek za zunanji dovod zraka pot-
rebnega za izgorevanje, tri-točkovno zapiranje vrat, aktivna regulacija 
primarnega in sekundarnega zraka. Sistem za avtomatsko čiščenje stekla 
peči s predogretim sekundarnim zrakom. Možna je izvedba stranic v 
pločevini ali kompletna obloga peči z naravnim kamnom.

PločevinaPločevina

Kredarica Triglav
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Moderno oblikovana kaminska peč jasnih linij z ovalnim sprednjim 
delom.
Značilnost te peči je aktivna regulacija primarnega in sekundarne-
ga zraka in sistem za avtomatsko čiščenje stekla peči s predogretim 
sekundarnim zrakom
Izbirate lahko med izvedbo v črni ali sivi barvi pločevine, stranicami 
iz nerjaveče pločevine ali oblogo iz naravnega kamna. Obloga 
peči iz naravnega kamna omogoča shranjevanje ustvarjene toplo-
te, v kateri lahko uživate še dolgo časa potem, ko ogenj že ugasne.

Zaradi svoje velikosti in moči je primerna predvsem za večje 
prostore. V veliko kurišče lahko naložite polena do dolžine 
50 cm.
Stranice peči so lahko izdelane iz pločevine ali keramike.

Pločevina
Granit Serpentino

Rodica Ajdna
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Elegantna kaminska peč, z velikim panoramskim steklom, ki je zaradi 
svoje velikosti primerna tudi za večje prostore. PIma možnost priklopa 
zunanjega zraka. Ima možnost priklopa dimne cevi zgoraj ali zadaj, 
aktivna regulacija primarnega in sekundarnega zraka, tri-točkovni 
samozapiralni mehanizem. Sistem za avtomatsko čiščenje stekla peči 
s predogretim sekundarnim zrakom. Prostor za drva je lahko zaprt 
z vrati, namesto stranic iz pločevine je možna izvedba z oblogo iz 
naravnega kamna.

Nova izgorevalna tehnika, čiste linije in polkrožna oblika zazna-
mujejo to elegantno kaminsko peč. Peč je primerna za vgradnjo 
v energetsko varčne hiše, ima vgrajen nastavek za zunanji dovod 
zraka, potrebnega za izgorevanje. Možnost priklopa dimne cevi 
zgoraj ali zadaj, aktivna regulacija primarnega in sekundarnega 
zraka. Sistem za avtomatsko čiščenje stekla peči s predogretim se-
kundarnim zrakom, ročaj je izven sevalnega področja, vrata imajo 
tri-točkovni zapiralni mehanizem. Na voljo v črni ali sivi barvi.

Pločevina

Pločevina

Radovna Matajur 
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Vesta je inovativna ogrevalna rešitev razvita v sodelovanju s slovenskim podjetjem KIP d.o.o. 
VEČFUNCIJSKI OGREVALNI SISTEM
Vesta je inovativna ogrevalna rešitev, ki združuje peč in dimnik, saj je dimnik nameščen nepos-
redno na vrhu peči. Na novo zasnovan dimniški plašč ima poleg cevi za odvod dimnih plinov 
tudi dva zračna kanala. Eden je namenjen dovodu zraka do peči, drugi pa po principu 
termike odvaja topel konvekcijski zrak v gornjo etažo. Zaradi lastnega zajema zraka je peč 
lahko postavljena kjerkoli v objektu.
INOVATIVNA KONSTRUKCIJSKA REŠITEV
Posebno nosilno stojalo zagotavlja stabilnost peči, dimnika in termoakumulacijskih oblog, 
hkrati pa omogoča ogrevanje dveh etaž.
VARČNA IN ZMOGLJIVA PEČ
Vgrajena peč na trda goriva ima zaprto kurišče obloženo s šamotnimi oblogami. Vrata 
kurišča so opremljena z velikim keramičnim steklom s črno potiskanim robom in transparetnim 
srednjim delom.
Pod vrati sta regulatorja primarnega in sekundarnega ( terciarnega) zraka. 
PROSTORSKA IN ENERGIJSKA UČINKOVITOST 
Vesta zavzame zelo malo prostora in ima odličen izkoristek. Toplotno sevanje skozi steklo in 
konvekcijski zrak omogočata takojšen prenos toplote v prostor, termoakumulacijska oplašči-
tev pa dolgo zadržuje toploto in preprečuje pregrevanje prostora. V dimniški plašč tik nad 
rešetko z loputo, je nameščeno zapiralo zračnega kanala in preprečuje njegovo odvajanje 
iz objekta. Z loputo vgrajeno v rešetko se regulira dovod toplega konvekcijskega zraka v 
zgornjo etažo.

Vesta
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V peč je integriran vodni toplotni izmenjevalec. Ta omogoča da 72,6% toplotne energije, 
pridobljene iz goriva, peč preko vodnega tokokroga odda v toplotni zalogovnik. Ta je del 
sistema »centralnega ogrevanja objekta«. Ker peč preko konvekcijskega zraka in sevanja 
toplote skozi steklo vrat oddaja le 2,3 kW toplotne moči (27,4 %), je postavitev peči možna 
tudi v prostore manjših površin. Ostala toplotna energija, ki jo peč oddaja, se akumulira v 
toplotnem zalogovniku sistema centralnega ogrevanja. Ta omogoča ogrevanje »ostalih« 
prostorov v objektu preko sistema centralnega ogrevanja. Toplotni izmenjevalec ima vgrajen 
varnostni hladilni sistem. Ta s pomočjo hladne vode iz hišnega vodovoda, ki jo odpira in 
zapira temperaturni varnostni ventil (TAS) preprečuje pregrevanje peči. 
Peč ima možnost priklopa zunanjega zraka. Dimno cev je možno priklopiti zgoraj ali zadaj. 
Peč ima enoročno regulacijo LER in avtomatska vrata LAV. Peč ima sistem za avtomatsko 
čiščenje stekla s predogretim sekundarnim zrakom- »air brush«. 
Možna je izvedba v črni barvi s stranicami sive ali črne barve, stranice iz naravnega kamna 
woodstone, granita ali belega marmorja.

Peč elegantne klasične oblike, čistih linij z moderno tehniko zgorevanja.
Opremljena je z regulacijo primarnega in sekundarnega zraka, ter s trotočkovnim zapiralnim 
mehanizmom vrat. Čisto steklo vrat med gorenjem zagotavlja sistem čiščenja stekla s predo-
gretim zrakom - »Air brush«. Peč ima vgrajen vodni toplotni izmenjevalec, preko katerega se 
del toplotne energije, pridobljene iz goriva, preko vodnega tokokroga odda v toplotni zalo-
govnik, ki je del sistema »centralnega ogrevanja objekta«. Toplotni izmenjevalec ima vgrajen 
varnostni hladilni sistem. Ta s pomočjo hladne vode iz hišnega vodovoda, ki jo odpira in 
zapira temperaturni varnostni ventil (TAS), preprečuje pregrevanje peči. 
Peč je lahko v izvedbi s kovinskimi stranicami črne barve, lahko pa je z oblogo iz naravnega 
kamna. Ta je lahko granit Serpentino, črni granit, peščenec Woodstone ali beli marmor.

Pločevina

Pločevina
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Dodatki

Košara - črna pločevinaKošara - nerjaveča 
pločevina

Košare za drva iz filca.

Košara - črna pločevina 
- inox ročaj

Košara za drva - 
pletena

Regali za drva iz lakirane 
jeklene pločevine višine 125 

ali 150 cm.
Sesalec za pepel, 18l, 1200 W

Držala za drva Lokaterm.

Ognjišča Lokaterm.

Zvitki za hitro in enostavno netenje 
ognja, 1kg.

Pester izbor tesnil za vrata in stekla peči 
Lokaterm ter Alfa Plam.



Pribor, 3 delni,  
črni, inox ročaj

Pribor, 4 delni,  
črni, inox ročaj

Pribor, 4 delni,  
sivi, inox ročaj

Pribor, 3 delni 
antracit, leseni ročaj

Pribor, 4 delni 
stekleni, inox ročaj
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Dodatki

PODLOŽNE PLOŠČE IZ KALJENEGA STEKLA. 
Na voljo različne oblike.

PODLOŽNE PLOŠČE IZ LAKIRANE PLOČEVINE 
Na voljo v črni in sivi barvi.

Ponujamo različne oblike dimnih cevi premera 150 mm.

Čistilo za kaminska 
stekla Lokaterm.

Posebno tesnilo prilagojeno za podložne 
plošče iz kaljenega stekla



Tehnični podatki
Vse peči imajo premer dimniškega priklopa 150 mm in premer priklopa zunanjega zraka 100 mm.
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KOMEN 5 78 100 452 x 405 x 1057 40-60 155 919 25 SIST-EN 13240

KOMEN predal 5 78 100 452 x 405 x 1080 40-60 155 932 25 SIST-EN 13240

BOGATIN 6,5 80 180 568 x 499 x 1130 55-75 308 953 33 SIST-EN 13240

BOGATIN NK 6,5 80 220 568 x 499 x 1130 55-75 308 954 33 SIST-EN 13240

BOGATIN VERTIKO 6,5 80 310 630 x 480 x 1250 55-75 308 954 33 SIST-EN 13240

VINTGAR 120 6 81,4 155 475 x 475 x 1200 55-70 290 0 33 SIST-EN 13240

VINTGAR 150 6 80,7 165 475 x 475 x 1502 55-70 437 1317 33 SIST-EN 13240

ZAPLATA 6 80,7 130 531 x 470 x 1160 55-70 126 1012 33 SIST-EN 13240

AREH 6 80,7 155 468 x 468 x 1084 55-70 443 0 33 SIST-EN 13240

LOVRENC 5,5 80 125 522 x 398 x 1386 50-70 415 1116 33 SIST-EN 13240

VALAVASOR 7 80,2 120 507 x 422 x 1000 60-85 235 887 33 SIST-EN 13240

JAKOB 5,5 80 120 522 x 398 x 1054 50-70 240 940 33 SIST-EN 13240

SFINGA 6,5 80 140 515 x 476 x 1093 55-75 308 953 33 SIST-EN 13240

KRPAN 9 82 135 795 x 502 x 1031 80-120 454 901 50 SIST-EN 13240

MANGART S 8 78,8 200 610 x 449 x 1101 65-95 214 867 33 SIST-EN 13240

VITRANC 6 80,7 165 539 x 474 x 1605 55-70 297 1501 33 SIST-EN 13240

TINJAN 8 80 280 615 x 495 x 1111 65-95 330 990 33 SIST-EN 13240

PECA 6,5 80 150 662 x 472 x 1130 55-75 308 954 33 SIST-EN 13240

OSOLNIK 6,5 80 150 620 x 476 x 1150 55-75 308 954 33 SIST-EN 13240

KREDARICA 7 78 175 480 x 480 x 1010 60-85 130 - 33 SIST-EN 1 3240

TRIGLAV 7 78 180 496 x 496 x 1235 60-85 245 - 33 SIST-EN 13240

RODICA 9 75 240 618 x 458 x 1045 70-110 - - 33 SIST-EN 13240

AJDNA 9 75 180 682 x 530 x 960 70-110 - - 50 SIST-EN 13240

RADOVNA 8 78 180 575 x 449 x 1141 65-95 234 890 33 SIST-EN 13240

MATAJUR 8 80 180 630 x 507 x 1111 65-95 330 990 33 SIST-EN 13240

LOVRENC HYDRO 5,5 82 160 522 x 429 x 1379 50-70 464 - 33 SIST-EN 13240

TINJAN HYDRO 8,3 83 180 616 x 620 x 1111 65-95 330 990 33 SIST-EN 13240

VESTA 8,5 78,5 120 736 x 485 x 1544 70-110 * * 33 SIST-EN 13240
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Zapiski
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Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Slovenija, 
tel.: +386 4 20 13 360, fax.: +386 4 20 13 363,
tel.: +386 4 20 13 350, fax.: +386 4 20 13 353, 

e-mail: info@creina.si, www.lokaterm.com

Pohorska ulica 7 Maribor, Slovenija 
tel.: +386 2 64 53 800 

facebook.com/lokaterm.mb 
e-mail: trgovina.mb@lokaterm.com
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