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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.

Predstavljamo vam linijo 
Premium, prejemnico priznanja 
za kakovost Progetto Fuoco 
2018, ki smo ga osvojili na 
največjem in najpomembnejšem 
sejmu za kurilne naprave na 
svetu v Veroni

Zakaj izbrati linijo PREMIUM?

• dvojno ognjevarno steklo ROBAX na kurišču
• dvojno kaljeno steklo s termometrom na pečici
• zaradi zračenja med notranjim in zunanjim steklom 

na kurišču in pečici se bistveno zmanjša zunanja 
temperatura vratc

• zrakotesna vrata - primerno za pasivne in 
nizkoenergijske hiše

• kurišče s komoro za dovod zunanjega zraka z 
regulacijo

• sekundarni zrak - sistem GO GREEN
• snemljivi zunanji okvir kurišča in pečice za natančno 

montažo
• PROFESIONAL tečaji -vrhunsko zapiranje, enostavno 

snemanje in nameščanje vrat
• kurišče in dimni kanali, izdelani iz posebne šamotne 

opeke
• kuhalna plošča iz specialne kotlovne pločevine 8 mm 

ali steklokeramike SCHOTT
• različni stilski motivi (rustikalni, moderni, industrijski 

dizajn)
• EU kakovost in CNC izdelava
• Standard SIST EN 12 815

STANDARD
SIST EN 12 815

GO
GREEN

PR
O

GE
TTO FUOCO 2018

piemmeti s.p.a.
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Klasičen štedilnik na drva 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.

Štedilnik na drva s pečico v stolpu

Kombiniran štedilnik na drva 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.

Štedilnik na drva
s prostorom za vgradne aparate

Kombiniran štedilnik na drva s pečico v stolpu ter prostorom za vgradne 
kuhalne aparate. Odličen 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.

Štedilnik na drva s pečico v stolpu in 
prostorom za vgradne  aparate
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Klasičen štedilnik na drva 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.

Štedilnik na drva

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.

Kotni štedilnik na drva
s pečico v stolpu »diagonal«

Kotni kombiniran štedilnik na drva 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.

Kotni štedilnik na drva s pečico v stolpu
in prostorom za vgradne aparate

Štedilniki 
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Profesional tečaji

Zračenje med 
notranjim in 
zunanjim kaljenim 
steklom pečice

Zračenje med 
notranjim 
in zunanjim 
ognjevarnim 
steklom kurišča

S štedilniki Podržaj prinašate sonce 
v hišo vse dni v letu
 
ŠTEDILNIK NA DRVA – odlična naložba v vaše 
zdravje in dobro počutje
 
Ste kdaj pomislili, zakaj je ob topli peči na drva tako 
prijetno, oziroma kaj je tisto, kar njeno toploto dela tako 
drugačno od toplote iz radiatorja ali električnega grelca? 
Odgovor je popolnoma preprost: ogenj. Še posebno v 
primerjavi z elektriko je ogenj veliko bolj telesu prijazen 
vir toplote. Ko zakurimo v peči, je potrebnega kar nekaj 
časa, da se prostor prijetno ogreje, a ta toplota je veliko 
bolj »mehka in dišeča«, se dlje časa obdrži in veliko manj 
izsuši zrak, ker je v lesu vedno določen odstotek vlage. Če 
pa si, nasprotno, prižgemo sobno elektroakumulacijsko 
peč, bo zrak okoli nas sicer zelo hitro topel, a bo tudi 
zelo suh, neprijetnega »kovinskega« vonja in se bo hitro 
ohladil, ko bomo peč ugasnili. 
(Več o tem: Skupaj za zdravje, Katja Podgrajs, 8. 1. 2009)

ZDRAVE PREDNOSTI 
 
Ogrevanje
Štedilnik na drva ima dovolj veliko maso in akumulacijo, 
da oddaja toploto s pomočjo sevanja. Ta toplota je 
enaka toploti sonca, zato je za človeka in živali zagotovo 
najprijetnejša.

Še več, toplota zidanega štedilnika ne izsušuje grla in 
sluznice.

Štedilnik na drva ustvarja zdravju prijazne negativne ione.

Kuhanje
 
Že poznate užitek zdravega kuhanja? Izberite pripravo 
hrane, ki združuje  tradicionalne okuse z modernostjo 
tehnološko naprednega štedilnika na drva PREMIUM.

Naši štedilniki privabijo nasmehe kuharskih mojstrov 
vseh vrst in generacij. So lepi in nostalgično lični - 
preprosto idealni, da znova odkrijete užitek kuhanja, ki 
so ga poznale že naše babice. 

Štedilnik na drva enakomerno toplotno obdela hrano, 
pri tem pa spoštuje ustrezen čas priprave hrane in jedi 
obogati z okusi in aromami, ki jih izgubljamo pri hitrem 
sodobnem življenjskem tempu in kuhanju.
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Premium
Inox

Premium panorama
Inox dekor

Premium panorama
Steklena vratca

Premium
Inox dekor

Premium panorama
Inox

Vratca
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Premium
Antracit

Premium
Baker patina

Premium panorama
Antracit

Premium panorama
Baker patina

Premium panorama
Box
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Proizvodnja štedilnikov Gregor Podržaj s.p.
Perovo 13, SI - 1290 Grosuplje

T: 01/ 786 47 27 | 051/ 280 200
podrzaj@stedilnik.si

www.štedilnik.si

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.

DOSTAVA IN 
MONTAŽA

Vaš novi izdelek vam 
dostavimo 

ter strokovno in 
natančno montiramo 

na vaši lokaciji.
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