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  Hranila  Gnojila 

 

Les: ekološko gorivo 
 

 
 

 
živali. 

Les je obnovljiv vir energije, ki je odgovor na energetske in okoljske zahteve 21. stoletja. 
Drevo skozi svoje dolgo življenje raste, za kar potrebuje sonce, vodo, minerale in CO2. 

Po naravnih zakonih črpa energijo iz svetlobe in proizvaja kisik, ki je osnovnega  pomena za 
 

Količina CO2 ki se sprošča z gorjenjem lesa ni večja od tiste, ki se sprošča ob njegovem 
naravnem razpadu. To pomeni da je les vir energije, ki je v skladu z naravnim ciklom ki traja že 
miljone let. Kurjenje lesa ne povzroča višanje koncentracije CO2 v atmosferi, kar pomeni ekološki vir 
energije ki ne igra nobene vloge pri učinku tople grede. 

V naših pečeh drva gorijo čisto brez ostankov. Pepel ki ostane je gnojilo visoke kvalitete, 
bogato z mineralnimi solmi. 

Z nakupom peči na drva boste pomagali okolju, vaše ogrevanje bo ekonomično, poleg tega pa 
boste uživali v opazovanju ognja, kar vam ne omogoča nobena druga oblika ogrevanja. 
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NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE 

Kupili ste PANADERO izdelek. Poleg pravilnega vzdrževanja, naše peči zahtevajo 

namestitev po predpisih. Naši izdelki ustrezajo EN 13240:2001 in A2:2004 

evropskim normam, vendar je pomembno da kot potrošnik poznate pravilno 

rabo peči po naših priporočilih, zato je pomembno, da pred namestitvijo 

našega izdelka podrobno preberete ta navodila in jim sledite. 

POLOŽAJ DIMNE CEVI 

1) Namestite prvo cev na luknjo za odvod dima na vrhu peči in namestite 

drugo cev na konec 

2) Cevi povežite z dimnikom 

3) Če ste cevi namestili tako, da sežejo izven stavbe, na konec namestite 

''kapo'' 

NAMESTITEV 

Kupili ste peč na drva s komoro za izgorevanje, ki je izolirana z vermikulitom. Ne 

odstranjujte vermikulit plošč!!!! 

-Pri namestitvi peči morate upoštevati vse lokalne predpise, ki se nanašajo na 

nacionalne in evropske standarde 

-Namestitev dimnih cevi in odvoda mora biti čimbolj navpična, zato se zogibajte 

spojem in naklonom. Če so dimne cevi povezane na zidan dimnik, naj cevi 

sežejo vse do zunanjega roba cevi v zidanem dimniku. Če je odvajanje dima 

samo preko dimnih cevi, morajo te biti postavljene vertikalno vsaj tri metre. 

-POMEMBNO: Namestitev in redno vzdrževanje (čiščenje) peči mora biti 

izvedeno s strani usposobljenega strokovnjaka. Prezračevalna odprtina nikoli ne 

sme biti ovirana. 

-POMEMBNO: Peč mora biti nameščena v dobro prezračenem prostoru. 

Priporočeno je, da je v istem prostoru vsaj eno okno ki se ga da odpreti. 

-Povezave med cevmi morajo biti zatesnjene z ognjevzdržnim kitom, ki 

preprečuje, da bi saje padale skozi spoje. 

-Ne nameščajte peči v bližino vnetljivih sten. Peč mora biti nameščena na 

negorljivi talni površini, če ne pa peč namestite na kovinsko ploščo, katera  

mora ob straneh segati izpod peči 15 cm, prednji del pa 30 cm. 
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-Ko je peč v uporabi odstranite vse materiale/površine, ki bi jih lahko 

poškodovala vročina: pohištvo, zavese, papir, oblačila itd. Najmanjša varnostna 

razdalja od vnetljivih materialov je prikazana na zadnji strani teh navodil. 

-Potrebno je upoštevati da so peč, dimne cevi in dimnik lahko dostopni za 

čiščenje. Če nameravate peč namestiti ob nevnetljivi steni, vam svetujemo, da 

pustite minimalno razdaljo za lažje čiščenje. 

-Ta peč ni primerna za spojitev na dimnik, na katerega so spojene tudi druge 

peči. 

-Peč mora biti nameščena na tla z ustrezno podporo. Če vaša tla ne ustrezajo 

tem pogojem, morajo biti zato primerno adaptirana (npr. plošča za porazdelitev 

teže peči) 

GORIVO 

-Uporabljajte samo suha drva z največ 20% vlage. Les, ki vsebuje več kot 50-60 

% ne gori dobro, pri čemer nastaja veliko katrana, pare, ter povzroča da se na v 

notranjosti peči, na steklu, ter v dimnih ceveh nabira veliko sedimentov. 

-Ogenj zakurite s primernim vžigalnim sredstvom ali s papirjem in trskami. 

Nikoli ne zakurite ognja z alkoholom ali podobnimi sredstvi. 

-Ne kurite odpadkov, plastičnih materialov ali masti, ki bi lahko onasneževali 

okolje, ter povzročili tveganja za požar zaradi zamašitve cevi. 

DELOVANJE 

-Ob prvih nekaj uporabah je pojav dima normalen, saj nekatere komponente 

toplotno odporne barve izgorijo ko se pigment peči fiksira, zato je potrebno 

sobo prezračiti dokler dim ne izgine. 

-Pod nobenim pogojem peč ni primerna za uporabo z odprtimi vrati ko v njej 

kurimo ogenj. 

-Peč je namenjenja kurjenju ognja z občasnim dodajanjem drv. 

-Za prižig ognja je priporočljivo da uporabite papir, vžigalnik ali trske. Ko ogenj 

pricne goreti, dodajte dva polena, ki vsak tehtata 2 –  2,4  kg. Pri tem morata biti 

odprtini za dovajanje zraka popolnoma odprti. Če je potrebno, lahko na začetku 

odprete tudi predal za odstranjevanje pepela. Ko se ogenj razgori, zaprite 

predal za odstranjevanje pepela (če ste ga odprli) in regulirajte intenziteto 

ognja z odpiranjem in zapiranjem odprtin za dovajanje zraka. 
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-Za doseg navedene toplotne moči peči morate v 45 minutnih intervalih 

dodajati 2 kg lesa (dva polena, ki vsak tehtata 1 kg). Poleni položite 

horizontalno in z razmakom med njima, da zagotovite primerno gorenje. Nikoli 

ne dodajajte novih polen, če prejšnja še niso zgorela toliko, da je v peči le še 

majhen ogenj, ki zadošča za vžig novih polen. 

-Za doseg počasnega gorenja regulirajte zaprtost/odprtost odprtin za dovajanje 

zraka. Za enakomerno porazdelitev zraka, te ne smejo biti ovirane. 

-Medeninasti deli peči lahko po prvem prižigu ognja postanejo bakrene barve. 

-Tesnilo, ki tesni steklena vrata, se z uporabo topi, kar je normalno. Četudi peč 

lahko deluje brez tesnila, je priporočeno da tesnilo menjamo vsako kurilno 

sezono. 

-Spodnji predal se odstrani, da se izprazne pepel. Prazniti ga je potrebno redno 

brez čakanja da se ta čisto napolni, saj se tako izognete poškodbam rešetk. 

Potrebna je pazljivost pri praznenju pepela, saj je ta lahko vroč še 24 ur po 

uporabi peči. 

-Vrat peči ne odpirajte silovito (prehitro), da se tako izognete izpustu dima v 

notranjost bivalnih prostorov. Prav tako nikoli ne odpirajte vrat peči brez da bi 

prej odprli odprtine za dovajanje zraka. Vrata odpirajte samo z namenom 

dodajanja primernega goriva (lesa). 

-Steklo, medenina in vsi ostali deli peči lahko dosežejo zelo visoke temperature. 

Bodite previdni, saj obstaja veliko tveganje za nastanek opeklin. Za uporabo 

peči uporabljajte priloženo rokavico . 

-Ne spuščajte otrok v bližino peči. 

-Če imate težave z prižiganjem ognja v peči (npr. zaradi mrzlega vremena), je 

tega mogoče prižgati s prepognjenim ali zmečkanim papirjem, ki ga je lažje 

prižgati in lažje gori. 

-V primeru da se peč preveč segreje, zaprite odprtine za dovajanje zraka, da 

zmanjšate intenziteto ognja. 

-  

-Za optimalno delovanje, ob prižigu odprite samo odprtine za primarni dovod 

zraka. Ko se peč razgori (1-2 minuti), skoraj popolnoma zaprite odprtino za 

dovod zraka tako, da ostane le majhna odprtina, ki zadošča za počasno gorenje. 

Mod.
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VZDRŽEVANJE 

-Priporočljivo je da redno čistite steklena vrata, da se izognete nabiranju saj. Za 

ta namen so na voljo posebni čistilni izdelki. Nikoli za čiščenje ne uporabljajte 

vode. Nikole ne čistite peči ko je v uporabi. 

-Pomembno je redno čiščenje dimnih cevi. Prav tako je pomembno da pred 

uporabu po dolgem času neuporabe preverite da cevi niso zamašene. Na 

začetku vsake kurilne sezone naj strokovnjak preveri če je peč primerna za 

uporabo. 

-V primeru ognja/požara v dimnih ceveh ali dimniku zaprite vse odprtine za 

dovajanje zraka če je to mogoče in takoj pokličite pomoč. 

-Vsakršen rezervni del, ki bi ga potrebovali mora biti priporočen z naše strani. 

-Tesnilo iz steklenih vlaken, ki je med spoji, lahko čez čas razpade. Če se to 

zgodi, ga morate nadomestite z novim. 

 
GARANCIJA 

 

To je peč visoke kvalitete, izdelana z veliko skrbnostjo. Kljub temu vas 

naprošamo, da ob najdu kakršnekoli napake kontaktirate prodajalca. Če 

prodajalec ne more rešiti vašega problema nas bo kontaktiral in nam poslal peč 

če bi bilo to potrebno. Naše podjetje bo nadomestilo kakršnekoli okvarjene 

dele zastonj do dveh let po nakupu. Naše podjetje ne bo zaračunalno popravila, 

vendar pa mora vse stroške prevoza kriti naročnik. 

To peč je testiral homologiran laboratorij in zato naslednjih delov NE krije 
garancija: 

-Steklo 
-Notranja rešetka 
-Vermikulit 
-Rocaj vrat, gumb za regulacijo dovoda zraka .  

 
V notranjosti embalaže boste našli garancijski list, ki ga predložite 

prodajalcu v primeru reklamacije. 
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EN 13240:2001 & A2:2004

KAMINSKA PEČ “ANDES”........................................................  18

INCA/CONDOR 3V/ANDES 3V/ANDES 3S

SAMOSTOJEČI GRELNIK PROSTORA NA TRDNA GORIVA

CERTIFIKAT N°39-11540-T2

IZJAVA O LASTNOSTIH....................................................... 18500

18506/18505/18507/18510

PRIGLAŠENI ORGAN.............................................................  1015

Nazivna moč............................................................. 8,3 kW

Izkoristek...................................................................   81,3 %

Emisije CO.................................................................. 0.044 %

Temperatura dimnih plinov............................. 283 °C

Minimalni odmik od gorljivih 

materialov...................................................................... 80 cm

Koncentracija prahu ob 13% O2………...29 mg/Nm
3

Vrste goriv......................................................... Drva/ briketi

Preberite in sledite navodilom!

Serijska številka

         

- Nazivna moč............................... 8,3 kW

- Izkoristek...................................... 81,3 %

- Emisije CO..................................  0.04 %

-Najmanjši vlek dimnika……..     10 Pa

- Masni tok dimnih plinov…. 7,4  g/s

- Temperatura dimnih 

plinov………………………………… 283 °C

-Minimalni odmik od gorljivih 

materialov......................................  80 cm

- Volumen gretja (cca)……….... 250 m
3

- Višina........................................ 850 mm          

- Širina........................................... 468 mm

- Globina...................................... 409 mm

- Teža………...................................... 100 kg

- Dimenzije vrat…….... 290 x 360 mm

- Dimni priključek............ 150-153 mm

- Debelina jekla  5 mm.

- Litoželezno kurišče

- Odpornost barve  800 °C,

- Odpornost stekla 750 °C

- Dolžina polen 40 cm
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N.º NAZIV KOS

1 Kaminski štedilnik 1
2 Zadnja vermikulitna plošča 2

3 Deflektor iz vermikulita 1

4 Stranska vermikulitna plošča 1

5 Mreža 1

6 Ročaj 1

7 Vrata 1

8 Pepelnik 1

9 Stranska vermikulitna plošča 1
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GARANCIJA 

 To je visokokakovostna peč, izdelana z veliko mero skrbnosti. V primeru napake, se najprej 

obrnite na svojega distributerja. Če ne morejo rešiti problema, se bodo obrnili na nas in nam 

po potrebi poslali peč. Naše podjetje bo zamenjalo morebitne nepravilne dele popolnoma 

brezplačno, do pet let od datuma nakupa. Ne bomo vam zaračunali popravila, stroške prevoza 

pa placate sami. Granacija traja do 5 let in izključuje: 

   

 

- Kakršno koli poškodbo zaradi uporabe drugačnega goriva, razen lesa; 

- Poškodbe ob samostojnem popravilu ali samo-modifikaciji;  

- Samostojna zamenjava kosov peči, ki so izrabljeni (stekleni sklepi, vratni spoji ...); 

- Razpad, ki je posledica zanemarljive uporabe, napačne namestitve ali nezadostnega 

vzdrževanja med njegovo življenjsko dobo; 

- Zunanje ali notranje fizične poškodbe zaradi udarca, 

- Steklo naprave. To steklo lahko prenese temperaturo do 750 °. Te temperature ni moč doseči 

na tej napravi, razen ob napačni uporabi ali napačni namestitvi. Zato garancija ne krije poškodbe 

stekla; 
- Litoželezno ploščo; 

- Litoželezna vrata (v primeru, da jih izdelek ima);  

- Kose železa (lahko spremenijo barvo zaradi antioksidantnega sloja laka in to ne velja za 

stvarno tovarniško napako); 

- Vermikulit, material, ki lahko prenese visoke temperature do 1150 ° C. 
 

 V embalaži lahko najdete garancijsko vlogo in jo izpolnjeno pošljete, v primeru pritožb. 
 Ob zahtevku za uveljvaljanje garancije, mora stranka predložiti ustrezno izpolnjeno 

garancijsko izjavo, potrdilo o namestitvi in račun; 

 V garancijskem obdobju ima kupec pravico brezplačno zamenjati vse sestavne dele, ki so 

napačni zaradi napak v izdelavi in ne zaradi zlorabe izdelka. Garancijska doba se ne podaljša z 

zamenjavo okvarjenih komponent. 

 Zahtevo po uveljavljanju garancije je potrebno izročiti distributerju ali neposredno 

proizvajalcu: 

Panadero Denia S.L 

Polígono Industrial Campollano, Avenida 5° 13-15 

Albacete, 02007 Spain 

sat@panadero.com,obchod@panadero.com  

Tel: +34 967 59 24 00 

Fax: +34 967 59 24 10  

 

 

 

 

Tehnična služba: Klin d.o.o.

                          Tovarniška cesta 21, 1370 Logatec

                          T: 064-150-943

                          E: info@klin-dimniki.com

- Stroške popravila, ki so povezani s premočno učinkovitostjo (višjo od tiste, ki je navedena v 

priročniku: pregrevanje), napačna namestitev, napačna uporaba dovoda zraka ali napak slabega 

vzdrževanja dimnovodne napeljave oziroma;

mailto:sat@panadero.com


 
 

 
 

GARANCIJSKI LIST:  

Model izdelka:……………………………………………………………………………………………………………… 

Serijska številka:………………………………………………………………………………………………………………. 

Distributor: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum nakupa:………………………………………………………………………………………………………………. 

Podrobnosti napake: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                                                                                          

                                    

                   

Podpis kupca:                                                                                      Servis narejen pri:  




