
... odgovor za velike objekte

500 - 1500
BioFire

● Velike zgradbe
● Hotelski kompleksi
● Projekti urbanih naselij



HERZ Armaturen GmbH - podjetje
Ustanovljeno v letu 1896, je podjetje HERZ že 117 let 
stalno prisotno na tržišču. S svojimi šestimi obrati v 
matični Avstriji, dodatnimi tremi obrati v Evropi in več kot 
1.600 sodelavci doma in v tujini, je HERZ edini avstrijski 
in eden najpomembnejših mednarodnih izdelovalcev 
proizvodov v panogi ogrevalne instalacijske tehnike.

HERZ Energietechnik GmbH
HERZ Energietechnik zaposluje več kot 200 sodelavcev v proizvodnji in prodaji.

V svojih obratih v Pinkafeldu v Gradiščanski deželi in Sebersdorfu v deželi
Štajerski, razpolaga z najsodobnejšo proizvodnjo in lastnim raziskovalnim

inštitutom za nove, inovativne proizvode. Slednje podjetju HERZ 
omogoča sodelovanje z lokalnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi 
ustanovami. V teh letih se je HERZ uveljavil kot specialist za sisteme
obnovljivih virov energije. Podjetje HERZ posveča največ pozornosti
modernim, cenovno učinkovitim in okolju prijaznim ogrevalnim 
sistemom najvišjega nivoja udobja in enostavne uporabe.

HERZ za okolje
Vse HERZ ogrevalne naprave zadoščajo visokim
okoljskim zahtevam emisijskih predpisov. 

O tem pričajo številni pečati o kakovosti izdelkov.

HERZ kakovost
Konstruktorji HERZ so v stalnem stiku 

s priznanimi raziskovalnimi ustanovami, 
da bi še izboljšali svoje izdelke, ki že zdaj 

zadoščajo zelo visokim standardom.

HERZ DEJSTVA:
● 22 podjetij
● Centrala koncerna v Avstriji
● Raziskave & razvoj v Avstriji
● Avstrijsko lastništvo koncerna
● 1.600 sodelavcev v več kot 75 državah sveta
● 11 proizvodnih obratov po celem svetu

Kompetenca je naš uspeh…
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Avstrijski kakovostni proizvodi…
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HERZ izobraževanja:
- za upravljalce naprav
- za projektante
- za tehnične pisarne
- za inštalaterje
- za monterje
- in druga sprotna izobraževanja 

celotnega osebja HERZ

HERZ servisna služba:
V sodelovanju s HERZ Armaturen GmbH 
(s podružnicami v vseh evropskih deželah),
z našimi partnerji in zastopstvi podjetja, lahko
našim strankam optimalno in v vsakem času
ponudimo storitve:

- svetovanja v času načrtovanja
- načrtovanja energetskih central in prostora 

za skladiščenje energenta
- načrtovanje podajalnega sistema energenta 

do kotla glede na zahteve stranke in 
danosti situacije

- načrtovanje postavitve kotlarne po 
zahtevah stranke

- celoten obseg storitev



Nivo zmogljivosti…
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500 - 1500
BioFire

Kotel BioFire je pravi odgovor za velike objekte.
Z možnostjo kaskadnega priklopa lahko s toploto oskrbujemo projekte do 4.000 kW.

● Kotel je modularne zasnove
● Hitra montaža zaradi predizdelanih kompaktnih modulov
● Majhna termična masa izgorevalne komore (uporaba zasnove vodnega 

hlajenja izgorevalne komore namesto šamotnih oblog)
in s tem hitro segrevanje kotla na delovno temperaturo 

● Majhne dimenzije za vnos v kotlarno in izredno kompaktna zasnova
● Stopničasta rešetka z 2 nadzorljivima conama
● Avtomatsko čiščenje izgorevalne komore in toplotnega izmenjevalnika
● Opcijsko je kotel na voljo za obratovalni tlak 6 barov
● Možnost prigradnje avtomatskega sistema za iznos pepela iz celotnega kotla

● Primerna goriva:
– Lesni peleti, ki ustrezajo

– EN 14961-2: razred lastnosti A1 in A2  
– Swisspellet, DINplus, ENplus ali ÖNORM M7135

– Lesni sekanci M40, ki ustrezajo
– EN 14961-1/4: razred lastnosti A1, A2, B1 in velikostjo delcev P16B, 

P31,5 ali P45A in gostoto (BD) > 1501 ali (BD) > 200² (1 mehak les, 2 trd les)
– ÖNORM M7133: G30-G50, W15-40

IBS - preizkušena varnost (Inštitut za tehnologijo zaščite pred ognjem in raziskave varnosti)
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HERZ BioFire – je lahko individualno uporabljen v…

● Velikih zgradbah: 
bolnice, šole, javni objekti, drugo...

● Hotelskih kompleksih:
ogrevanje zgradb, ogrevanje bazenskih kompleksov, termalnih kompleksov, 
športnih dvoran, drugo...

● Projektih urbanih naselj:
daljinsko ogrevanje, skupine domov, drugo...

● Lesnopredelovalnih obratih:
mizarski obrati, proizvodnja pohištva, drugo...

... v vsakdanjem življenju

Daljinsko ogrevanje v vasici Neckenmarkt, ogrevanih je 117 objektov
Ogrevalne naprave: 2 x 400 kW BioMatic in 1 x 800 kW BioFire



1. Modul izgorevalne komore

2. Modul toplotnega izmenjevalnika

3. BioControl 3000 regulacija
centralna nadzorna enota

4. Vmesni zalogovnik
z vertikalnim jaškom, 
dvojnim polnilnim polžem 
in zapornim sistemom goriva

5. Avtomatski vžig
z vpihovanjem vročega zraka

6. Izgorevalna komora
iz ognjevarnega SiC betona 
(temperaturno obstojnega do 
1550°C) s stopničasto rešetko 
(2 consko) iz robustne in 
obstojne krom jeklene litine. 
Interval polnjenja goriva in  
2 consko upravljanje primarnega 
dovoda dovoda zraka se krmili 
neodvisno. Segmente stopničaste 
rešetke je mogoče menjati 
individualno glede na obrabo. 
Dodatno je mogoče upravljanje 
2 conskega sekundarnega 
dovoda zraka.

7. Stoječi cevni izmenjevalnik 
toplote, vključno s turbulatorji 
in čistilnim mehanizmom za 
čiščenje izmenjevalnika

8. Avtomatski nadzor dimnih 
plinov in izgorevanja s 
krmiljenjem preko Lambda sonde

9. Sesalni ventilator (nameščen 
v sklopu ciklona), krmiljen s 
frekvenčnim pretvornikom 
preko nadzora podtlaka v 
zgorevalnem prostoru

Varnostne naprave:

● Zaščitna naprava povratnega ognja 
(RSE), neelektrično varovana zrakotesna loputa

● Samostojna gasilna naprava (SLE)
● Škropilna naprava z vodnim rezervoarjem
● Varovanje povratnega vžiga, zaporni sloj goriva (RZS)
● Nadzor tlaka v izgorevalni komori (DÜF)
● Nadzor temperature v izgorevalni komori (TÜF)
● Senzor za nadzor temperature v skladišču energenta (TÜB)
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● Enostavna razporeditev podatkov na zaslonu 
in preprost uporabniški vmesnik

● Upravljalni - regulacijski sklop je integriran v kotlu 
in ne zahteva dodatnega ožičenja po kotlarnini

Možnosti regulacije za:
– dvig temperature povratka 

(črpalka in mešalni ventil)
– upravljanje hranilnika toplote
– upravljanje do 4 ogrevalnih krogov 

(črpalka in mešalni ventil)
– upravljanje solarnega kroga
– pripravo sanitarne tople vode
– nadzor zaščite pred zmrzovanjem
– prilagojeno delovanje 

(počitniško obratovanje)

Regulacija s HERZ BioControl 3000

Največje prednosti in podrobnosti…
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10. Polž za iznašanje pepela
iz izgorevalne komore, vključno 
s strgalnim dnom izgorevalne 
komore do polža

11. Polž za iznašanje pepela iz 
modula toplotnega izmenjevalnika

12. Posode za pepel na kolesih
omogočajo enostavno in 
priročno praznjenje pepela. 
Opcijsko je možen centralni 
sistem razpepeljevanja 
(glej stran 9)

13. Priključek vtoka
možen na obeh straneh

14. Priključek povratka
možen na obeh straneh

Nasproti priključka vtoka in 
povratka se nahaja hidravlična 
povezava med modulom 
izgorevalnega prostora in 
modulom toplotnega 
izmenjevalnika

15. Učinkovita toplotna izolacija
za najmanjše sevalne izgube
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● z vgrajeno Lambda sondo, ki nenehno 
nadzira vrednosti dimnih plinov in 
prilagaja delovanje kotla različni kvaliteti 
goriva, je vedno mogoče doseči idealno 
izgorevanje in najnižje emisijske 
vrednosti. 

● z zaznavanjem Lambda sonde 
prilagajamo potrebno količino goriva, 
ter dovod sekundarnega zraka in s tem 
zagotavljamo najčistejše izgorevanje, 
tudi pri obratovanju z delno 
obremenitvijo.

● rezultata optimalnega izgorevanja sta 
nižja poraba goriva in najnižje emisijske 
vrednosti pri različnih kvalitetah goriva 

Optimalno zgorevanje z 
energetskim prihrankom s
pomočjo Lambda sonde

Avtomatsko čiščenje 
izmenjevalnika toplote

● površina cevi izmenjevalnika toplote se zaradi vgrajenih 
turbulatorjev avtomatsko čisti tudi med obratovanjem in na ta 
način ohranjamo površino čisto brez ročnega dela.

● zaradi avtomatskega čiščenja cevi izmenjevalnika toplote, 
je izkoristek prenosa toplote konstantno visok, posledično 
je poraba goriva ustrezno nizka

● odpadli pepel se s polžem transportira v posodo za pepel.

... kotla HERZ BioFire
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HERZ centralni sistem razpepeljevanja…
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Sistem centralnega
razpepeljevanja 

z vijačnico:

Pepel iz posod za izgorevalni pepel in 
lebdeči pepel (1+2), ter posode za pepel 
ciklona (3) transportiramo avtomatizirano 
s pomočjo polžnega sistema v skupno 
posodo za pepel (4).

Za uporabnika predstavljajo podaljšani 
intervali čiščenja in priročno odstranjevanje
pepela prednost. Sistem centralnega 
razpepeljevanja je zasnovan glede na 
posamezni projekt in je prilagojen 
uporabnikovim zahtevam.

Izvedenih je že veliko primerov centralnega
razpepeljevanja, v katerih se pepel 
transportira do oddaljene posode za 
pepel na poljubni lokaciji objekta kotlarne
popolnoma avtomatsko.

VAŠA PREDNOST:
Nižji stroški izvedbe sistema, saj za postavitev
avtomatizacije ni potrebnih dodatnih kletnih
prostorov ali odprtin v tleh.

Slika prikazuje vzpenjajočo vijačnico,
ki transportira pepel kaskadne 
postavitve 2 kotlov HERZ na višino 
4 m v 2m3 velike posode za pepel 
na višini zunanjega terena.

Slika prikazuje kaskadno postavitev 
2 kotlov HERZ s centralnim 
sistemom razpepeljevanja.

2

3

4

1



... za HERZ BioFire
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Sistem transporta
pepela izven 

kotlarne:

V podjetju HERZ namenjamo posebno
pozornost najvišjemu možnemu udobju
stranke pri sistemu ogrevanja. 
S tem namenom poiščemo individualne
rešitve za praktično vsako postavitev 
in konstrukcijo kotlarne. 
S centralnim sistemom razpepeljevanja,
ki vključuje vertikalni iznos pepela iz 
kotlarne, prihranimo dragoceni prostor 
v kotlarni, poenostavimo iznos pepela 
in poskrbimo za visok nivo komforta.
Pepel lahko brez posebnega napora
transportiramo do posode s pepelom, 
ki je tudi 5 metrov višje. Delo z ročnim
iznosom pepela iz kletnih ali odročnih
prostorov je tako zdaj preteklost.

Podjetje HERZ Energietechnik
GmbH je bilo v letu 2013 za svojo
tehniko navpičnih transportnih
sistemov in avtomatskih sistemov
za iznos pepela nagrajeno s 
priznanjem za inovativnost 
dežele Burgenland.



Dodajalni sistemi…

Obratovanje s sekanci je posebej primerno za poslovni model kontraktinga - model energetskega 
pogodbeništva, pri katerem dobavitelj energenta istočasno nastopa kot dobavitelj energije.

HERZ dodajalna tehnika omogoča različne konfiguracije skladišča energenta.

Prostorsko dodajanje 
energenta preko rotacijskega
dodajalnika in dodatnega 
transportnega vijačnika za 
optimalno izrabo skladišča
energenta. Zasnova omogoča
visoko mero prilagodljivosti 
pri postavitvi kotla.

Skladišče energenta in 
kotlovnica sta na istem 
nivoju. Uporabljen je 
poševni rotacijski 
dodajalnik z direktnim 
priklopom na kotel.

Skladišče energenta in 
kotlovnica sta na različnih
nivojih. Uporabljen je 
rotacijski dodajalni sistem 
z gravitačnim jaškom.
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... za HERZ BioFire

Skladišče energenta z 2-tirnim
hidravličnim dodajalnim sistemom in
transportnim vijačnikom do kotla.

HERZ BioFire: bioenergija za ogrevanje urbanih naselij, šolskih poslopij,
otroških vrtcev, kmetijskih in poslovnih posesti.

Skladišče energenta nad kotlovnico. 
Prostorsko dodajanje energenta iz skladišča 
energenta z nihajnim polžem in vijačnico do 
gravitačnega jaška.
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Naprava za navpično polnjenje…

Delovanje sistema polnjenja
Sekanci ali peleti se stresajo v polno korito
naprave. Navpični vijačnik polnilne naprave 
transportira sekance ali pelete na poljubno 
višino do 10 m. Od tu naprej pa horizontalni
vijačnik skladiščnega prostora sekance ali pelete
optimalno transportira v skladiščni prostor.

Prednosti navpičnega 
polnjenja
● Individualno prilagodljiva postavitev
● Robustna gradnja
● Zanesljivo delovanje
● Možen transport na višino do 10 metrov
● Visoka korozijska obstojnost zaradi v celoti 

pocinkane zunanjosti in prilagojenega 
delovanja vsem vremenskim pogojem

● Optimalna porazdelitev energenta v 
skladišču goriva zaradi porazdelitvenega 
vijačnika (do 12 metrov skupne dolžine)
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... za HERZ BioFire

Dvojna naprava za
navpično polnjenje
Dvojna naprava za navpično polnjenje
združuje 2 navpična polnilna sistema.
Korita za vsipanje sekancev ali pelet 
so dvojna z dvema vijačnicama in 
dvojnim navpičnim vijačnikom.
Podvojitev kapacitet omogoča 
količine polnjenja do 120 m3/h. 
Odvisno od potrebe na objektu, 
je mogoče poiskati individualne 
rešitve in fleksibilno zasnovo naprave.

13

Primer vgradnje:
2 biomasni napravi na sekance HERZ BioFire 1000 
in HERZ BioFire 500 s centralnim sistemom razpepeljevanja 
in hidravličnim podajalnim sistemom, ter dvojno napravo za navpično 
polnjenje, ki jo sestavljata 2 horizontalna vijačnika skladiščnega prostora,
postavljena prečno in dodatni 3 prerazporeditveni horizontalni vijačniki, 
postavljeni vzdolžno po skladišču sekancev.
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Centralna regulacijska enota - BioControl

S HERZ BioControl 3000 lahko upravljamo ogrevalne kroge, …

3000

Solar

K ogrevalnim krogom



Daljinski nadzor in daljinsko vzdrževanje
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3000
Telefonska vtičnica Telefonska vtičnica

Telefonska linija - analogna

Modem: 
Analogni - 56k 
(dodatno dobavljivo)

... delovanje kotla, hranilnika in solarnega sistema.

Kaskadno upravljanje
Z regulacijo BioControl 3000, razvito v podjetju 
HERZ, lahko preko kaskadnega priklopa upravljamo 
več kotlov HERZ. Posebna prednost kaskadnega 
upravljanja je v učinkoviti izrabi in preklopu kotlov 
pri zmanjšanem toplotnem odjemu 
(npr. v prehodnem obdobju)..

Telefonska naprava za 
sporočanje napak:
Javlja vnaprej pripravljena sporočila - 
govorna ali tekstovna SMS sporočila.

Centralna nadzorna enota za:
– upravljanje hranilnika
– krmiljenje seta povratnega toka

(obtočna črpalka in mešalni ventil)
– priprava sanitarne tople vode
– upravljanje ogrevalnih krogov 

(obtočna črpalka in mešalni ventil) 
za največ 4 ogrevalne kroge 
(ob uporabi solarnega sistema največ 
3 ogrevalni krogi)

– upravljanje solarnega kroga
– zaščita pred zmrzovanjem in počitniško 

obratovanje
– enostavna zasnova zaslona in priročno 

upravljanje

HERZ daljinski nadzor in daljinsko
vzdrževanje

Daljinski nadzor (vizualizacija):
omogoča vpogled in odčitavanje trenutnih 
vrednosti kotla na PC-ju.

Daljinsko vzdrževanje (upravljanje):
omogoča nastavljanje odčitanih vrednosti 
kotla preko PC-ja.



Ciklon in pogonska tehnika…

16

Prikaz postavitve naprave BioFire

HERZ tehnika transporta goriva - vse komponente istega proizvajalca!

Pogonski elektro motorji visoke 
kakovosti z dvojno pogonsko verigo.
Motorji imajo visok vrtilni moment in
nizko porabo energije.

Robustni rotacijski del dodajalnika
z močnimi prenosi in tlačno 
razbremenitvijo za zanesljivo 
delovanje.

Stabilni transportni sistem s polžem za
sekance in pelete. Posebna ''G - oblika''
kanala omogoča transport goriva brez
zastojev.

Povezave cevi odvoda dimnih 
plinov (s strani investitorja):
A Priključek cevi dimnih plinov 

kotla in ciklona
B Priključek cevi ciklona in dimnika
C Dimnik (neobčutljiv na vlago)
D Regulator vleka z eksplozijsko 

loputo

1

2

4

6

3

7

A C
B

D

5

1 Vertikalni jašek z zaščitno napravo povratnega ognja RSE
2 Vmesni zalogovnik z dvojnim potisnim polžem, 

vključno s samodejno gasilno napravo (SLE) 
in varovalom povratnega vžiga (RZS) 

3 Regulacijski modul BioControl 3000
4 Kotel (modul izgorevalne komore in modul 

toplotnega izmenjevalnika)
5 Sesalni ventilator, krmiljen s frekvenčnim pretvornikom 

preko nadzora podtlaka v zgorevalnem prostoru
6 Posoda za pepel
7 Odpraševanje dimnih plinov (cikon)
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Dimenzije in tehnični podatki BioFire 500 - 1500

BioFire 500 600 800 1000 1250* 1500*

Območje moči (kW) 150-500 180-600 240-800 300-1000 375-1250 450-1500

Dimenzije (mm)
A1 Skupna dolžina 4485 4975 4975 5280 5280 5280
C6 Skupna višina 1977 1977 1977 2177 2478 2478
B4 Skupna širina 2485 2485 2485 2505 2870 2870
B6 Širina - telo kotla 1735 1735 1735 1755 2120 2120

Tehnični podatki
Teža kotla kg 4716 5895 5895 7075 8500 8500

*naročilo po predhodnem dogovoru

HERZ Ciklon za BioFire 500 600 800 1000 1250* 1500*

Dimenzije (mm)
A3 Skupna višina 2400 2400 2400 2600 2600 2600
A5 Širina telesa ciklona 700 700 700 700 700 700
A6 Dolžina telesa ciklona 580 1460 1460 1460 1460 1460

Tehnični podatki
Volumski pretok pri 10 Hz [m3/h] 534 534 534 1068 1068 1068
Volumski pretok pri 30 Hz [m3/h] 1577 1577 1577 3154 3154 3154
Volumski pretok pri 50 Hz [m3/h] 2646 2646 2646 5292 5292 5292
Stopnja separacije trdnih delcev pri 30 Hz [%] >60 >60 >60 >60 >60 >60
Stopnja separacije trdnih delcev pri 50 Hz [%] >65 >65 >65 >65 >65 >65

*naročilo po predhodnem dogovoru
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HERZ Ciklon – čiščenje dimnih plinov
V ciklonu HERZ s sesalnim ventilatorjem ustvarjamo podtlak dimnih plinov skozi kotel. 
Dimne pline ob vstopu v ciklon zavrtinčimo tangencialno po obodu ciklona. Delci prahu 
v izpušnih plinih se nato zaradi centrifugalne sile usedajo po notranjih stenah ciklona.

--------------------- za BioFire 500 ----------------------- ----------- za BioFire 600/800/1000/1250/1500 -----------
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Individualna uporaba…

● Velike zgradbe: bolnice, šole, javni objekti, drugo...

● Hotelski ogrevanje zgradb, ogrevanje bazenskih kompleksov,
kompleksi: termalnih kompleksov, športnih dvoran, drugo...

● Projekti urbanih
naselij: daljinsko ogrevanje, skupine domov, drugo...

● Lesnopredelovalni 
obrati: mizarski obrati, proizvodnja pohištva, drugo...

Bio ogrevanje v mestu Hatzendorf, Avstrija
● Kotla HERZ BioFire 800 in HERZ 

BioMatic 500
● S kotlarno ogrevamo kmetijsko strokovno 

šolo, javne objekte, ter eno in 
večstanovanjske bivalne objekte 
v mestu Hatzendorf

Daljinsko ogrevanje v mestu Wöllersdorf, Avstrija
● Postavitev kotla HERZ BioFire 500 vgrajenega 

v kompaktni kotlarni, postavljeni na ključ 
(vključno s polnilno napravo, podajalnim 
sistemom, hidravličnimi povezavami, krmiljenjem 
ogrevanja, dimnikom in elektroinstalacijami)

Sodni center v mestu Eisenstadt, Avstrija
● S kotlom BioFire 1000 ogrevamo 

okrožno sodišče, javno tožilstvo in 
zaporni kompleks v mestu Eisenstadt
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... in referenčni objekti HERZ

VILA VITA Pannonia (družinski wellness 
s 4 zvezdicami na 200 hektarih)
● HERZ BioFire 600
● ogrevanje glavnega poslopja z 

z wellness parkom
● restavracija, hotel z recepcijo 

in prostori za seminarje
● 60 bungalovov
● pokrita teniška dvorana
● 1.000 m2 velika dvorana za prireditve
● vasica za zaposlene

Daljinsko ogrevanje v vasici Neckenmarkt 
● Kotli na biomaso - 2 HERZ BioMatic 400 

in 1 HERZ BioFire 800
● Ogrevanje 117 objektov v Neckenmarktu

Tovarna HERZ v Pinkafeldu
● BioFire 800 ogreva celotno tovarno s 

tehničnim centrom (razvojni del), 
pisarniškim delom in proizvodno halo 
z moderno proizvodno linijo

● ogrevana površina: 12.000m2



AVSTRIJA  
BELGIJA  

BOLGARIJA  
ČEŠKA REPUBLIKA  

DANSKA  
ESTONIJA  
FINSKA  
FRANCIJA  
GRČIJA  
HRVAŠKA  
IRSKA  
ITALIJA  
JUŽNA TIROLSKA  
KANADA  
LATVIJA  
LITVA  
LUKSEMBURG  
MADŽARSKA  
NEMČIJA  
NIZOZEMSKA  
NORVEŠKA 
POLJSKA  
PORTUGALSKA  

ROMUNIJA  
RUSIJA  

SLOVAŠKA  
SLOVENIJA  

SRBIJA  
ŠPANIJA  

ŠVEDSKA  
ŠVICA  

UKRAJINA  
BRITANIJA  

VELIKI BRITANIJA

Poslovni partnerji v:

HERZ usmerjen h kupcem...
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● Svetovanje v fazi načrtovanja
● Načrtovanje energetske centrale in 

skladiščnega prostora energenta
● Načrtovanje odjema iz prostora v skladu 

z zahtevami kupca in prostorskimi možnostmi
● Načrtovanje naprave v skladu z zahtevami kupca
● Servis, ki pokriva celotne potrebe strank

● HERZ šolanje:
– za upravljalce naprav
– za načrtovalce, tehnične pisarne
– za inštalaterje, monterje
– stalno šolanje vzdrževalnega osebja
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HERZ - Biomani 
kotli izpolnjujejo
najstrožje emisijske
zahteve

HERZ Energietechnik GmbH 
Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
Österreich/Austria
Tel.: +43(0)3357/42840-0
Fax: +43(0)3357/42840-190
Mail: office-energie@herz.eu       Gsm: +386 (0)51 20 66 92
Internet: www.herz.eu                  info@agni.si | www.agni.si           

AGNI d.o.o.
Biomasno ogrevanje, kamini, 

                                                     solarni sistemi
                                                     Jezero 141, 1352 Preserje
                                                     Tel: +386 (0)59 92 06 69 
 

Vaš partner:
 




