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Kaminske peči Lokaterm so narejene v Sloveniji in so plod domačega znanja. Namenjene so uporabi kot glavni
ali dopolnilni vir ogrevanja v bivalnih prostorih, pisarnah, počitniških hišicah in delavnicah. Več kot dobrodošle so v
času, ko je uporaba centralnega ogrevanja lahko velik strošek za gospodinjstvo. Tradicija proizvodnje sega več kot
40 let nazaj in se je začela v Škofji Loki. Podjetje Lokaterm uspešno sodeluje s partnerji iz Italije, Francije, Švice,
Nemčije, Norveške Danske, Finske in Litve.

Prednosti kaminskih peči
Δ hiter in učinkovit začetek ogrevanja prostora
Δ visok izkoristek pri majhni porabi kuriva
Δ toplotna akumulacija podaljša čas oddajanja
toplote v prostor
Δ nizki stroški ogrevanja
Priporočamo, da za ogrevanje prostora s kaminsko
pečjo uprabljate les listavcev. Najboljša so suha
bukova drva. Les, ki se je sušil 2 leti, ima 2x večjo
kurilno vrednost, kot sveže nasekan les iz gozda.
Suh les zgori do 80% kot plin, zato lahko rečemo, da
je les pravzaprav kurivo, ki tvori plin. Ta plin nato zgori
nad kurivom – lesom (pod stropom kurišča).
Les v kaminski peči gori v treh fazah:
faza sušenja – faza uplinjanja – faza oksidacije.

Princip delovanja: 3 dovodi zraka
Dobro izgorevanje kuriva dosežemo s tremi dovodi zraka:
primarnim, sekundarnim in tercialnim.
Pri kurjenju se loči primarni in sekundarni zrak. Primarni
zrak se dovaja direktno do mesta gorenja in v peč prihaja
pod rešetko kurišča. Sekundarni zrak prihaja ob komori
v zgornji del peči in iz odprtin nad kuriščem v peč, kjer
ob steklu izgoreva navzdol in ob pravilni regulaciji in
zadostnem vleku dimnika ohranja steklo relativno čisto.
Tercialni zrak pa prihaja v kurišče peči skozi 2 ali več luknjic
na zadnji strani kurišča in je stalen.
SHEMA DELOVANJA

UČINKOVITO ZADRŽEVANJE
TOPLOTE S POMOČJO
KAMNITIH IN KERAMIČNIH
OBLOG

Tehnična dovršenost
Kaminske peči Lokaterm se s svojo tehnično dovršenostjo, ekološko varnostjo in sodobno obliko uvrščajo v najvišji
kakovostni razred tovrstnih ponudnikov v Evropi. Znane so po dolgi življenjski dobi. Vse peči Lokaterm so
testirane v Nemčiji in sicer na inštitutu Rhem-Ruhr Feuerstatten Prufstelle GmbH v Dresden-u ter inštitutu RWE
Feuerstattenprufstelle v Frechnu. Ustrezajo predpisom iz standarda EN13240 in BimSchV 2.
Peči Lokaterm so izdelane iz 2,5 do 4 mm debele pločevine in imajo dvojni plašč. Srce vsake peči je plinotesno
varjeno kurišče, ki je obloženo s šamotno opeko, vermikulitno oblogo ali novejšo termo beton oblogo. Vrata z
ognjevarnim keramičnim steklom imajo varnostni zapiralni mehanizem. Delovanje peči je (če je peč povezana na
zunanji zrak) neodvisno od zraka v prostoru.
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Servisne storitve in nadomestni deli
Vrhunsko usposobljena servisna ekipa Creina opravi servis kaminskih peči Lokaterm, kot tudi servis štedilnikov ter
peletnih peči Alfa Plam. Bogato založeni z nadomestnimi deli kadarkoli lahko priskočijo na pomoč, nudijo pa tudi
vrsto dodatkov za lažjo uporabo peči: šamotna ali vermakulit obloga, tesnila stekla, tesnila vrat, stekla za kaminske
peči, temperaturno odporno lepilo, dimovodne cevi, priključki, reducirne rozete, pribor, rokavice, svitki za netenje
ognja, greblice za pepel, regali za drva, košare za drva, varnostne ograjice ...

VIŠJI KAKOVOSTNI
RAZRED
Najnovejše kaminske peči Lokaterm imajo vgrajenih
veliko inovatvnih rešitev, ki jih uvrščajo v zgornji
razred ponudbe na trgih.

Δ Čisto steklo (LCS)
Sistem, ki zagotavlja, da boste čarobnost gorenja
opazovali skozi čisto steklo. Vroč zrak priteka na
notranjo stran stekla skozi odprtine nad kuriščem,
nato teče po steklu navzdol, ter na ta način odvrača
dimne pline od stekla.

Δ Avtomatska vrata (LAV)
Omogočajo enostavno samodejno zapiranje in
kvalitetno tesnjenje skozi celo življenjsko dobo peči.
Imajo nepremičen, votel in zračno hlajen – hladen
ročaj, ki služi odpiranju vrat. Zapiranje se s pomočjo
vgrajenega mehanizma izvede samodejno ali z rahlim
potiskom. Čiščenje in netenje ognja je z aktiviranim
zaskočnim mehanizmom bistveno enostavnejše.

Δ Enoročna regulacija (LER)
Omogoča enostavno enoročno nastavljanje količine in razporeditve
zgorevalnega zraka. V primeru zunanjega priklopa svežega zraka,
sistem LER zagotavlja popolno tesnost in neodvisnost peči od zraka
v prostoru, za kar so peči primerne tudi za vgradnjo v objekte
s prisilnim prezračevanjem.

Δ Nevtralni ogljični odtis za varovanje okolja
Pri popolnem zgorevanju lesa, čemur so peči Lokaterm 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 (SO).

Predstavljamo

NOVO

MIA Serpentino in MIA Steel
Nova kaminska peč (obložena s kamnom
ali jeklena) združuje vse prednosti LER +
LAV + LCS in uporabnikom ponuja visoko
udobje bivanja.

POSEBNA PONUDBA
1.9. - 15.10.2021

Kaminske peči
Štedilniki na drva
Kaminski vložki
Energenti

Ponudbo si lahko ogledate na spodnjem linku:
https://katalogi.merkur.si/2021/B2B/Posebna_ponudba_september_1/
Ponudba velja za trgovska podjetja in franšizne prodajalne.

VEDNO DOSEGLJIVI
ZA NAŠE PARTNERJE
Za ciljne skupine kupcev:

Za regijsko prodajo:

GRADBENI KUPCI IN
IZVAJALCI ZAKLJUČNIH DEL V GRADBENIŠTVU
vodja: Zoran Škrbić / zoran.skrbic@merkur.si /
04 258 8238 / 031 857 557

VZHODNA SLOVENIJA
(Podravje, Pomurje, Dolenjska, Savinjska, Koroška,
Litija)

TRGOVSKI KUPCI
vodja: Andrej Urankar / andrej.urankar@merkur.si /
04 258 7159 / 041 336 642
IZVAJALCI ELEKTRO IN STROJNIH INŠTALACIJ
vodja: Borut Dolžan / borut.dolzan@merkur.si /
04 258 8288 / 031 685 158
INDUSTRIJSKI KUPCI
vodja: Miha Udir / miha.udir@merkur.si /
04 258 8526 / 031 831 324

Hribernik Alojz / alojz.hribernik@merkur.si /
03 543 2726 / 041 317 267
ZAHODNA SLOVENIJA
(Osrednja Slovenija, Gorenjska, Primorska)
Suljanović Alen / alen.suljanovic@merkur.si /
040 841 254

JAVNA NAROČILA
vodja: Mirjana Klinec / mirjana.klinec@merkur.si /
04 258 7028 / 031 754 751

ŽE 125 LET SKRBIMO,
DA JE VSE UREJENO.
Še naprej se bomo trudili za dobro sodelovanje.

