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Poznate razliko med
toploto in toplino?
Gretje in kuhanje na štedilniku na drva je veliko več kot le
cenejša in bolj varna zamenjava za centralno kurjavo in
sodobni štedilnik. Zdrava toplina, ki ustvarja tudi zdravo
okolje in bolj okusno hrano, je le delček prednosti, zakaj
se vse več hiš vrača k domačemu ognjišču. Sodobna
tehnologija in materiali pa omogočajo, da so novi
štedilniki veliko bolj enostavni za vzdrževanje in uporabo.
(Vir: Skupaj za zdravje, oktober 2016)

Vsebina

Štedilniki na drva

kuhinjske nape

kulinarične peči
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O podjetju
100% prilagodljivost

Štedilnik vedno izdelamo za poznanega kupca. Ker je
proizvodnja posamična, se lahko vedno prilagodimo
posebnostim vaše kuhinje. Če štedilnik kupite v trgovini,
sami nosite odgovornost za instalacijo in morebitno
nepravilno vgradnjo. Izdelava na ključ.

Zelena filozofija

Naše podjetje, bogato z znanjem in izkušnjami, ima
enostavno filozofijo spoštovanja do narave in materialov,
do strank in zaposlenih. Zato želimo našim cenjenim
kupcem po ugodnih cenah ponuditi kakovostne izdelke,
ki zagotavljajo visoke ekološke standarde, ter jim
omogočiti enostavno, dostopno in čisto gretje in kuhanje.

Širok izbor okovja in stilov

Lasten dizajn, lastna proizvodnja in tehnologija, široka
ponudba - od sodobnega do rustikalnega stila.

CE Certifikat/skladnost EN12815

Vsi naši izdelki so testirani in ustrezajo Evropskim
normam EN12815.

Certifikat excellent SME Slovenia

Pokazatelj dobre bonitete podjetja in varnega poslovanja,
ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije.
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Štedilniki
na drva
SERIJSKA OPREMA
• kuhalna plošča iz specialnega jekla debeline 8 mm
• pečica, pepelišča in predal iz inox nerjaveče pločevine
• kurišče in celotni dimni kanali iz šamotne opeke
• posebej oblikovani ročaji iz inox nerjaveče pločevine
• pekač in rešetka v vsaki pečici iz inox nerjaveče pločevine
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1. Štedilnik na drva
Klasičen štedilnik na trdo gorivo s pečico in
veliko kuhalno ploščo. Odlikuje ga velika
kuhalna površina, pečica za pečenje in velika
ogrevalna površina z močno akumulacijo
toplote.
Štedilnik je možno naročiti brez pečice
na drva.

TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
Dolžina
900, 1000, 1100

Višina

Globina

Višina
priklopa

860

600

700

Višina

Globina

Višina
priklopa

860

600

700

* Štedilnik izdelamo tudi po vaših merah.

2. Štedilnik na drva s prostorom za vgradne aparate
Kombiniran štedilnik na trdo gorivo s pečico
in veliko kuhalno ploščo, ter prostorom za
vgradne kuhalne aparate. Odlikuje ga velika
kuhalna površina, pečica za pečenje in velika
ogrevalna površina z močno akumulacijo
toplote.
Štedilnik je možno naročiti brez pečice na drva.

TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
Dolžina
1500, 1600, 1700

* Štedilnik izdelamo tudi po vaših merah.
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3. Kotni štedilnik na drva s prostorom za vgradne aparate
Kotni kombiniran štedilnik na trdo gorivo s
pečico in veliko kuhalno ploščo, ter prostorom
za vgradne kuhalne aparate. Odlikuje ga velika
kuhalna površina, pečica za pečenje in velika
ogrevalna površina z močno akumulacijo
toplote.
Štedilnik je možno naročiti brez pečice na drva.

TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
Dolžina
1300 x 1500
1300 x 1600

Višina

Globina

Višina
priklopa

860

600

700

Višina

Stolp

Globina

Višina
priklopa

860

1500

600

1350

* Štedilnik izdelamo tudi po vaših merah.

4. Štedilnik na drva s pečico v stolpu
Klasičen štedilnik na trdo gorivo s pečico v
stolpu. Vrhunski štedilnik, velika kuhalna
površina, dvignjena pečica v stolpu, pod njo
prostor za drva, zelo velika ogrevalna površina,
velika topla površina na vrhu stolpa in zelo
velika akumulacija toplote.
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TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
Dolžina
1100, 1200, 1300

* Štedilnik izdelamo tudi po vaših merah.
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5. štedilnik na drva s pečico v stolpu in prostorom za vgradne aparate
Kombiniran štedilnik na trdo gorivo s pečico
v stolpu, ter prostorom za vgradne kuhalne
aparate. Vrhunski štedilnik, velika kuhalna
površina, dvignjena pečica v stolpu, pod njo
prostor za drva, zelo velika ogrevalna površina,
velika topla površina na vrhu stolpa in zelo
velika akumulacija toplote.

TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
Dolžina
1800, 1900

Višina

Stolp

Globina

Višina
priklopa

860

1500

600

1350

* Štedilnik izdelamo tudi po vaših merah.

6. Kotni štedilnik na drva s pečico v stolpu in prostorom za vgradne aparate
Kotni kombiniran štedilnik na trdo gorivo
s pečico v stolpu in veliko kuhalno ploščo,
ter prostorom za vgradne kuhalne aparate.
Odlikuje ga velika kuhalna površina, pečica za
pečenje in velika ogrevalna površina z močno
akumulacijo toplote.

TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
Dolžina
1650 x 1000

Višina

Stolp

Globina

Višina
priklopa

860

1500

600

1350

* Štedilnik izdelamo tudi po vaših merah.
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7. kotni štedilnik na drva s pečico v stolpu diagonal
Kotni diagonalni štedilnik s pečico v stolpu.
Vrhunska rešitev za postavitev v kot in
nadaljevanje s kuhinjskimi elementi. Odlikuje
ga velika kuhalna površina, vgrajena pečica v
stolp v kotu, zelo velika ogrevalna moč, velika
topla površina na vrhu stolpa in zelo velika
akumulacija toplote.

TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
Dolžina
1000 x 1000

Višina

Stolp

Globina

Višina
priklopa

860

1500

600

1350

* Štedilnik izdelamo tudi po vaših merah.

8. kotni štedilnik na drva s pečico v stolpu diagonal in prostorom za vgradne aparate
Kotni kombiniran štedilnik na trdo gorivo
s pečico v stolpu in veliko kuhalno ploščo,
ter prostorom za vgradne kuhalne aparate.
Odlikuje ga velika kuhalna površina, pečica za
pečenje in velika ogrevalna površina z močno
akumulacijo toplote.
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TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
Dolžina
1650 x 1000

Višina

Stolp

Globina

Višina
priklopa

860

1500

600

1350

* Štedilnik izdelamo tudi po vaših merah.
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»Štedilniki na drva postajajo
vse pogostejša izbira – ne
le pri obnovah kmečkih hiš
in vikendov ampak tudi pri
modernih novogradnjah.«
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9. Štedilnik na drva A LA CARTE
Prilagojeno glede na zahteve in želje strank.
Cene se določajo na podlagi izdelanega projektnega načrta.

10

F&G PODRŽAJ | WWW.ŠTEDILNIK.SI

Kuhinjske
nape
Vonjave, para in okusi so sestavni del kuhanja, prav zato je kuhinjska
napa nepogrešljiv element kuhinje, ki v prvi vrsti poskrbi za svež in
čist zrak v vašem prostoru, hkrati pa za lažjo pripravo hrane dodatno
osvetli kuhališče. Estetsko oblikovana napa lepo dopolnjuje interier,
s svojo funkcionalnostjo pa kot rečeno skrbi za čisto in prijetno okolje.
Izdelujemo kuhinjske nape po naročilu in zagotavljamo največjo
možno prilagodljivost ter tehnično zahtevnost. Poleg bogate izbire
raznovrstnih oblik in moči motorjev so možne tudi specifične izvedbe,
prilagojene vaši lastni arhitekturni zamisli. Izdelujemo jih v dveh
osnovnih skupinah: samostoječe in za vgradnjo pod kuhinjske
elemente. Izdelane so iz inoxa ali pa so prašno lakirane po RAL barvni
lestvici.
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1. Nape za vgradnjo pod kuhinjske elemente
• Pozicija odvoda: levo, desno, na sredini
• Napo izdelamo tudi v drugih merah
• Dobavljivo še v kotni in diagonalni izvedbi

TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
Dolžina
700-1700

Višina

Širina

70

450

2. Samostoječe nape (model KAMIN ali BLOK)
•
•
•
•

Pozicija odvoda: levo, desno, na sredini
Napo izdelamo tudi v drugih merah
Pri izvedbi BLOK možnost montaže lesene police
Pri izvedbi KAMIN možnost dobave lesene obrobe
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TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
Dolžina
700-1700
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Višina

Širina

900

450

3. Kotne samostoječe nape
Možnost napa KAMIN ali BLOK,
Izvedba v poziciji »L« ali diagonalno

TEHNIČNI PODATKI (dimenzije v mm)
Dolžina

Višina

Širina

•
•
•
•

po meri

900

450

Pozicija odvoda: levo, desno, na sredini
Napo izdelamo tudi v drugih merah
Pri izvedbi BLOK možnost montaže lesene police
Pri izvedbi KAMIN možnost dobave lesene obrobe

tehnični opis
TEHNIČNE LASTNOSTI MOTORJEV NAP
Barva
Upravljanje
Osvetlitev
Pretok zraka (m3/h)
Št. hitrosti motorja
Hrupnost (Dba)
Pritisk (Pa)
Skupna prikl. moč (W)
Premer odv.cevi (mm)
Protipovratna loputa
Izvedba
Maščobni filter - TIP
Ogleni filter priložen
Ogleni filter - TIP

BURJA

TURBO

Inox ali prašno lakirana
Mehanski gumbi
2 x 20 W halogen
480
3
53
164
138
120
Da
Obtočna/odvodna
Alu pralni - troplastni
Ne
2 x D145

Inox ali prašno lakirana
Drsno stikalo
2 x 20 W halogen
750
3
58
540
360
150
Da
Obtočna/odvodna
Alu pralni - troplastni
Ne
2 x D188
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Kulinarične
peči
Kulinarične peči so skupno ime za vse vrste peči, ki so poleg
ogrevanja namenjene tudi pripravi hrane. To so: krušne peči, pizza
peči, vrtni kamini in odprti kamini oz. ognjišča, v katerih pripravljamo
najrazličnejšo in predvsem prvovrstno hrano.
Naš najbolj priljubljen in prodajno najuspešnejši je model GURMAN.
Gre za kombinacijo krušne peči, kamina in štedilnika, združene v
edinstveno kuhalno napravo, v kateri lahko pripravljate hrano na
1001 način: od peke v peči do kuhanja v peči, pečenja pod peko,
pečenja na rešetki, na ražnju, dimljenja …
Oblika in izvedba je vedno prilagojena vsakemu posameznemu
naročilu in z veseljem uresničuje naročnikove najbolj zahtevne želje
ter potrebe.
Uporabljamo jih lahko za domačo rabo ali za gostinske namene.
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MARKO ŽAGAR, kuharski mojster, Klub gurmanov Skaručna

»Kot stranka sem imel pri izbiri šporheta, kamina in peči na drva visoke zahteve
in še višja pričakovanja. Pri pripravi jedi, s katerimi želimo ohranjati slovensko
kulinarično dediščino so detajli izredno pomembni. Z Gregorjem sva hitro našla
skupni jezik, stkala prijateljstvo in vsak po svoje nadgradila znanje. V Klubu
gurmanov Skaručna so naši gosti vedno znova navdušeni nad umetelnostjo in
dovršenostjo mojstrskega izdelka.«

ANA VESEL, upokojenka, Šentvid pri Stični

»Ko sem prenavljala svojo kuhinjo in jedilnico, sem
si želela, da je njeno srce peč na drva. Peč, ki ima
unikaten podpis mojstra. Peč, ki me v zimskih dneh
greje in ki mi pomaga pripraviti domače dobrote, s
katerimi rada razveselim svoje vnuke.«
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POVPRAŠEVANJE
Na nas se lahko
obrnete direktno
po telefonu,
lahko nas obiščete
v domačem salonu,
povpraševanje pa
je možno tudi preko
spletne strani
www.štedilnik.si.

NAČRTOVANJE
Obisk na vašem
domu,
kjer izvedemo
natančne izmere
ter pripravimo načrt
izdelave.

PROIZVODNJA
Po vplačanem avansu
v proizvodnji
natančno po načrtu
izdelamo vaše
naročilo.

Proizvodnja štedilnikov Gregor Podržaj s.p.
Perovo 13, SI - 1290 Grosuplje
T: 01/ 786 47 27 | 051/ 280 200
podrzaj@stedilnilk.si
www.štedilnik.si

DOSTAVA IN
MONTAŽA
Vaš novi izdelek vam
dostavimo
ter strokovno in
natančno montiramo
na vaši lokaciji.

