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Mo~ je v ti{ini 
Seriji ROCO in ROCO multiAir predsta-

vljata funkcionalen in oblikovalski dose`ek: 
velika steklena vrata privla~ijo poglede in 
privabljajo dotike. Kot absolutna novost je 
Roco na samem vrhu tehnologij peletnih 
pe~i. O~ara nas s {tevilnimi uporabniku 
prijaznimi dodatnimi funkcijami. Je izredno 
nezahteven za uporabo: brez`i~ni doseg, 
zaslon na dotik in RIKA WLAN nadzor lahko 
upravljajo s pe~jo preko pametnega telefona 
ali tabli~nega ra~unalnika. 

V tej seriji kaminskih pe~i z izjemno nizko 
globino, lahko izbirate med tremi razli~icami 
kamnitih oblog in dvema barvama ohi{ja.

Roco multiAir dovaja segret konvekcijski 
zrak preko povezovalne cevi neposredno v 
drug prostor. Ventilacijski sistem s poraz-

delitvijo konvekcijskega zraka je tako tih, 
kot {e nikoli do sedaj, kar je glavna pred-
nost inovacij serije Roco. Preko zaslona na 
dotik se sistem vklopi in nato postopoma 
prilagaja.

Roco z odvodom 
dimnih plinov kot pri 
polenskih pe~eh
Roco se prilagodi pogojem 

v va{em domu. Izvedba Roco 
RAO omogo~a odvod dimnih 
plinov zgoraj, kot ga obi~ajno 
poznamo le pri kaminskih 
pe~eh na polena. •

Andrej Gruden

Barva kaminske pe~i ne oddaja vonja
Za Rika pe~i se uporablja izklju~no 

povr{inska za{~ita, odporna na visoke tem-

perature, skorajda brez topil in vonja in v 

preverjeni vrhunski kakovosti. Ta omogo~a 

ogrevanje brez nadle`nega vonja. 

Minimalna poraba
Z uporabo izklju~no var~nih komponent 

in z lastno razvito regulacijo, se je poraba 

elektri~ne energije omejila na vrednost, ki 

je konkurenca ne dosega: ~16 W pri regu-

laciji delovanja ob polni mo~i ogrevanja.

Najve~ja u~inkovitost
Zaradi vi{jih temperatur v kuri{~u 

vsak RIKA kamin zagotavlja optimalno 

zgorevanje z maksimalno energetsko 

u~inkovitostjo in najmanj{e vrednosti emi-

sij, zato so {e posebej prijazni okolju.

Popolnoma samodejno delovanje
Termostat in ~asovno krmiljenje delovanja z 

enostavno nastavljivimi ~asi ogrevanja, zago-

tavljata popolnoma samodejno 

vodeno ogrevanje vklju~no z 

vklopom ali izklopom. 

Delovanje neodvisno od 
sobnega zraka
Ve~ina RIKA peletnih pe~i 

lahko deluje neodvisno od 

sobnega zraka. Zato so te 

peletne pe~i lahko brez te`av name{~ene 

tudi v pasivnih hi{ah in hi{ah s kontrolira-

nim prezra~evanjem.

Izredno tiho delovanje
Z novim inovativnim sistemom dovajanja 

peletov je pri ve~ini modelov zvok obra-

tovanja zmanj{an na minimum. Hrup, pri-

soten pri obi~ajnih sistemih, je tu v celoti 

odpravljen. Za popoln in udoben po~itek.

Dodatna varnost
Stalen nadzor komponent in neprekinjeno 

spremljanje podtlaka v kuri{~u, zagotavlja 

najve~jo varnost pri delovanju pe~i.

Naravna porazdelitev 
toplote
Porazdelitev segretega zraka se 

kot pri polenski pe~i vr{i preko 

naravnega sevanja toplote.  Za 

razliko od sistemov z venti-

latorjem sobnega zraka, tu ni 

prisotnega vrtin~enja prahu in 

neprijetnih zvokov.

USB vmesnik
USB vmesnik omogo~a hitro in enostavno 

posodobitev programske opreme, tako da 

bo va{a pe~ tudi  v prihodnosti lahko opre-

mljena z najnovej{imi funkcijami.

Prednost materialov
Kuri{~a vseh RIKA pe~i se odlikujejo po 

dodatni debelini materiala. Absolutno 

tesna in tudi pri visokih temperatu-

rah proti krivljenju odporna masivna 

lito`elezna vrata zagotavljajo optimalno 

varnost in trajnost.

Zaslon na dotik
RIKA peletne pe~i so namenjene za popol-

nost v delovanju in hkrati v maksimalne-

mu udobju. Nova generacija pe~i je opre-

mljena z vgrajenim zaslonom na dotik.

RIKA WLAN upravljanje
Uporabna aplikacija za pametne telefone 

in tabli~ne ra~unalnike s popolno menijsko 

navigacijo. 

RIKA GSM upravljanje
Udobno ogrevanje s pomo~jo mobilnega 

telefona in SMS sporo~il. Iz katere koli 

lokacije, v vsakem trenutku.

V`ig preko keramike
V podjetju RIKA razviti v`ig s pomo~jo kera-

mike, se v primerjavi z obi~ajnimi na~ini 

pri`iganja razlikuje po bistveno kraj{em 

~asu v`iganja, ob~utno ni`ji porabi mo~i in 

nadpovpre~no dolgo `ivljensko dobo.

Enostavno ~i{~enje
Samodejni intervali samo~istilnega sis-

tema skupaj s patentiranim zgorevalnim 

lijakom zmanj{ajo zahteve po ~i{~enju na 

minimum. Nekateri modeli imajo vgrajeno 

popolnoma samodejno odstranjevanje 

pepela s pomo~jo prekucne re{etke.

ROCO – nova popolnost toplote
Verjetno najti{ja kaminska pe~ na pelete

Prednosti Rikinih peletnih pe~i


