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Kakšen kamin izbrati glede na svoj življenjski slog? 
 

Kako izbrati idealno ogrevalno napravo za svoj življenjski slog? 

To je poglavitno vprašanje, ko se odločate za nakup kamina. Katerega boste izbrali, je odvisno od vašega 
načina življenja, kje prebivate - stanujete v hiši ali stanovanju, koliko časa preživite doma – glede na vaše 
odgovore lahko izberete zase ustrezno ogrevalno napravo.  

Lahko izberete kamin, ki bo ves dan oddajal nežno toploto, ali pa kaminsko peč, ki se bo hitro ogrela 
zjutraj in zvečer, ko boste doma. Odločite se lahko tudi za daljinsko krmiljenje vašega ogrevalne naprave. 
Na voljo je toliko možnosti, kako torej izbrati? 

 

Peč na drva ali peč na pelete? 
Peči na drva    Peči na pelete 

Uporaba ogrevanja   občasna uporaba   neprekinjena uporaba    

Vrsta toplote   toplota na površini   prijetno in homogeno ogrevanje za 

hitro in prijetno ogret  večje prostore 

    prostor          

Avtonomija    4 ure (hitro zgorevanje polen) 48 ur (rezervoar za pelete)   

Cena goriva    3 do 3,5 cts na kWh PCI  4,5 do 6,5 na kWh PCI    

Shranjevanje energenta              lahko je na prostem  v vrečah, zaščitenih pred vlago, notri                              

Vzdrževanje    ometanje 2-krat letno   servis peči vsaki dve leti   

Kontrola temperature  nadzor izgorevanja  prilagoditev želene temperature  

Mobilna aplikacija   ne     daljinsko upravljanje    

Programiranje    ne     nastavitev ogrevalnih obdobij   

Poraba elektrike  ne    da      

 



 
Prednosti in slabosti 
Glede na svoj življenjski slog lahko izbirate med energentoma: drva ali peleti. Izbira ni preprosta, saj 
ponujata energenta za uporabnika številne prednosti. Kamin na drva ima ekonomsko prednost, saj je 
ogrevanje na drva še vedno najbolj ekonomična in varčna rešitev. Vendar so peči na pelete tehnološko 
naprednejše od tistih na drva. Imajo več funkcij, kot na primer programiranje ogrevalnih obdobij in 
regulacijo temperature. S pečjo na pelete imate tudi veliko manj dela kot s kaminom na drva.  

Če ste še vedno v dvomih glede izbire, nas pokličite in poiskali bomo idealno rešitev za vas! 


