
Ker so varčne in prijazne do okolja.
Peči in kamini na lesno biomaso lahko izkoristijo 
LOKALNE VIRE.
Dovršena tehnologija in samodejna regulacija 
dovoda zraka poskrbita za čim bolj TEMELJITO IZ-
GOREVANJE s kar največjim izkoristkom toplote in 
najmanjšimi stranskimi produkti.
DOLGO SHRANJEVANJE TOPLOTE, ki ga zagotavlja-
jo Rikini izdelki, je nadvse pomembno pri stroških 
ogrevanja. Kaminske peči imajo do dvakrat večje 
zmogljivosti shranjevanja toplote v primerjavi z 
drugimi akumulacijskimi oblogami.

Ker so primerne za vsak dom in prostor.
Obnova stare hiše ali oprema novo zasnovanega 
interjerja – brezčasno oblikovanje in nabor različ-
nih modelov upravičeno umeščata peči RIKA v vsak 
dom ali poslovni prostor. 
Hkrati z ogrevalno napravo vam lahko ponudimo 
tudi dodatno opremo: talne steklene plošče.

Ker imajo visoke kriterije kakovosti.
BREZ VONJA že od prvega dne ogrevanja z novo 
Rikino pečjo. Vrhunska kakovost površinske zaščite 
naših peči omogoča izredno odpornost proti to-
ploti, zaradi nje pa te tudi ne oddajajo neprijetnih 
vonjav. 

VARNOST je naša prioriteta, zato so vsi varnostno 
pomembni deli Rikinih naprav izdelani kot trdni 
ulitki. Litoželezna vrata so popolnoma odporna 
proti deformiranju in zato tudi trajno tesnijo.

Ker so zelo prijazne do uporabnika.
Preprosto in zanesljivo enoročno upravljanje tudi 
na daljavo vam olajša in skrajša postopke ogreva-
nja. Ergonomska višina zaslona prinaša udobje.
S samodejnim opozorilom, da je čas za dodajanje 
goriva, je ogrevanje še bolj optimalno. 
Visoka kakovost storitev od vgradnje do poprodaj-
ne podpore kupcem s 5-letno garancijo vas bo 
prepričala. Ravno tako vzdrževanje: zagotavljamo 
dolgoročno dobavljivost rezervnih delov.

Ker vedno znova presenečajo.
Lasten razvojni laboratorij omogoča nenehen ra-
zvoj. Podjetje RIKA se ponaša s številnimi inovaci-
jami.
RIKA POWERSTONE je čudež 24-urne toplote. Zara-
di svoje edinstvene sestave obloga Powerstone za-
gotavlja največjo kapaciteto shranjevanja toplote 
za udobje v vašem domu. Ker ima visoko gostoto, 
RIKA Powerstone ohranja in oddaja prijetno toplino 
tudi več kot 24 ur, njegove dimenzije pa so še vedno 
zelo kompaktne.

RIKATRONIC³ je sistem inteligentnega upravljanja 
kaminske peči na polena. Učinkovito ogrevanje je 
zdaj postalo zelo preprosto: povsem avtomatizira-
ni nadzor izgorevanja z navedbo idealnega časa 
za dodajanje goriva. V primerjavi z nepravilnim 
ročnim upravljanjem Rikatronic³ ponuja optimal-
no udobje, varuje okolje, z njim pa tudi prihranite 
denar:
•	 do 50 % manjša poraba lesa,
•	 do 90 % nižje ravni emisij.

Oglasno sporočilo

Prednosti kaminskih peči RIKA
»Vaša peč je naša strast.« Tako svoje poslanstvo označujejo v Riki, avstrijskem podjetju z vodilno 
tehnologijo, visoko kakovostjo in izjemnim oblikovanjem pri izdelavi kaminskih peči. Zakaj so torej 
kaminske peči podjetja Rika zares nekaj posebnega?

Kaminska peč
IMPERA
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