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Ve~namenska kaminska pe~ 
RIKA PARO Multiair
Kaminska pe~ Paro multia air je kom-

binirana kaminska pe~ na pelete in polena 
z mo`nostjo razpiha toplega zraka v 
dva sosednja prostora. Kaminska pe~ ima 
edinstveno prednost, omogo~a kurjenje 
s peleti in poleni hkrati ter avtomatskim 
preklopom med njima. Ko nas ni doma 
lahko avtomatsko kaminsko pe~ nastavi-
mo na doziranje peletov, ko pa smo priso-
tni, pa enostavno kurimo s poleni.

Stransko lahko ima kaminska pe~ Rika 
Paro Multiair dograjen sistem za razpih 
toplega zraka, z 2 cevnima priklju~koma 
lahko dovajamo topel zrak {e v dva sose-
dnja prostora. Ta sistem lahko naro~imo 
opcijsko. Kaminska pe~ tako lahko eno-
stavno ogreva ve~ prostorov manj{ega 
stanovanja. Deluje neodvisno od priklopa 
elektri~ne energije. Je odli~na v primeru, da 
imamo svoj gozd in smo del dneva odsotni.

Kaminska pe~ je dograjena  z regulacijo 
primarnega zraka spodaj pod re{etko, ter 
sekundarnega zraka, ki potuje mimo ste-
kla in s tem prepre~i sajavost. Predal za 
pepel je dovolj velik.

Podjetje Agni d.o.o. ima svoj sple-
tni Youtube kanal, kjer so predstavljene 
{tevilne kaminske pe~i (predstavitev delo-
vanja aplikacije - kako postaviti kaminsko 
pe~ v va{ prostor), {tedilniki za kuhanje, 
ter pe~i za centralno kurjavo.

Dimenzije
Kaminska pe~ po velikosti zna{a v vi{ino 

113 cm, {irino 79 cm, globino 51 cm. Mo~ 
kaminske pe~i je odvisna od toplotnih 
potreb v hi{i, sicer pa je na voljo mo~i od 
2,5 do 8 kW. Nalo`imo lahko do 30 kg 
pelet z enim polnjenjem. 

Ve~ informacij na spletni strani 
www.agni.si, ali pokli~ite na tel.: 

051 206 692
Agni d.o.o.

Nova kaminska pe~ 
RIKA PARO Multiair
Kombinirana kaminska pe~ na pelete in polena z mo`nostjo 
razpiha zraka tudi v sosednje prostore Kdo je podjetje Rika

Rika je avstrijsko podjetje z dolgoletno 
tradicijo. Sede` podjetja se nahaja v 
severni Avstriji, kjer se z razvojem kami-
nov ukvarjajo `e 20 let. 
RIKA izvaja raziskave na podro~ju razvo-
ja kaminov `e ve~ kot 20 let in tako v 
Evropi ostaja pionir v razvoju tehno-
logije ogrevanja na pelete. Leta 1989 
je podjetje RIKA eno prvih  predstavilo 
tehnologijo ogrevanja s kamini na pelete 
v Evropi. Podjetje se nahaja v osr~ju ene 
najbolj privla~nih regij v zgornji Avstriji, 
imenovane Pyhrn-Eisenwurzen. V 16. 
stoletju so bili ljudje na tem podro~ju 
znani po spretnosti rokovanja z vsemi 
vrstami kovin, zato ni presenetljivo, da 
imajo zaposleni v RIKI `elezo v krvi. 
Zadnji detajli njihovih produktov so tako 
{e vedno ro~no izdelani, kot so bili pred 
stotimi leti.

Drugi proizvajalci kaminskih pe~i radi 
govorijo o moderni obliki, v avstrijski 
Riki pa ne dajo veliko na modne trende. 
Njihov pristop je dolgoro~en, pri teh 
kaminskih pe~eh je izrazito pomembna 
tako funkcionalnost kot izgled, zdru`ena 
v najbolj{i meri. Njihov moto se glasi 
Kar je privla~no mora tudi delovati, kar 
deluje mora biti privla~no.


