
TREND KAMINI – v objemu toplote 

Kaminska peč je ena izmed tistih dobrin, ki vam pri urejanju doma ne pride prva na misel, ko pa jo 

imate, si ne predstavljate doma brez nje. Občutek pristnega, starinskega načina ogrevanja prostora je 

tisti, ki v dom prinese skoraj več topline kot plameni sami. Kamini so bili včasih na slabem glasu, saj so 

stari kamini, poleg udobja, predstavljali tudi nevarnost v vsakem domu in zahtevali veliko pozornosti. 

Ker pa gre razvoj naprej, so tudi kamini in kaminske peči postale ekonomične, ekološke in varne za 

uporabo. To v kombinaciji z zunanjim videzom kaminske peči lahko dom naredi bolj živahen, privlačen 

in seveda prijeten – pravo srce sodobnega doma. 

Srce doma 

Kaminski vložki na drva so izdelani iz kvalitetnih materialov, njihova tehnologija pa omogoča visoko 

stopnjo izkoristka in čistoče izgorevanja. Prav tako ogrevanje na drva ne pomeni le CO2 nevtralnega 

ogrevanja, pač pa tudi ogrevanje z obnovljivim virom. 

Pravilno prižiganje kamina 

Da bi se izognili škodljivim vplivom na okolje zaradi nečistega in nepopolnega izgorevanja, moramo 

upoštevati naslednja osnovna pravila. 

Izbira drv Drva naj bodo 1-2 leti sušena v pred padavinami zaščitenem prostoru. Prerez polen naj bo 

najmanj en dan v ogrevanem prostoru, saj hladen les slabše gori. Prav tako pa lesene palete, zaboji, 

kartoni in pohištvo ne sodijo v kamin. 

Nalaganje polen v kamin Polena naj bodo naložena navzkrižno z razmakom. Spodaj naj bodo debelejša 

in na vrhu najtanjša. 

Pravilen vžig v kaminu Da se bo ob prižiganju sprostilo čim manj škodljivih emisij, uporabite suha in 

mala polena (prerez: 3 x 3 cm, dolžina: 20 cm), in drug naravni prižigalni material (npr. zvita lesna 

volna). Ne uporabljajte papirja ali kakega drugega predelanega materiala. Na pravilno naložena polena 

položite 4 mala in suha polena iglavcev. Vmes položite prižigalni material in ga vžgite. 

Prihranki in energetska neodvisnost 

Z modernim kaminom pa ne boste samo varovali okolja, ampak tudi veliko prihranili. Učinkovitejši 

kamin bo znižal stroške za ogrevanje vašega prostora. Z neprodušnim sistemom toplota ne bo uhajala 

iz dimnika, prav tako hladen ali topel zrak ne bo prihajal preko dimnika v vaš dom. Z modernim, 

učinkovitim kaminom boste prihranili tako pri nakupu lesa, kot tudi pri plačevanju računov za elektriko 

in plin. 

Moderni kamin na drva vam nudi tudi energetsko neodvisnost. Sami se boste lahko odločili, koliko lesa 

boste kupili, kje ga boste kupili in po kakšni ceni. Poleg tega boste tisti, ki imate v lasti gozd, imeli 
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neskončno zalogo goriva. Vaš dom bo topel tudi ob izpadu elektrike ali dobave plina, kar v obdobju 

čedalje večjih geopolitičnih trenj nikakor ni zanemarljivo. 

 Ponudba kaminov v podjetju Trend Kamini 

V njihovi kolekciji lahko najdete kamine na drva klasične, moderne ali tradicionalne oblike. Vsi modeli 

so obogateni z dekoracijskimi oblogami iz naravnega kamna, keramike. Izbirate lahko različne oblike, 

velikosti, toplotne moči in zunanje obloge. Zastekljeni kamini združujejo domačnost in moderno 

oblikovanje, nastavek za zunanji dovod zraka pa omogoča varnost s pravilnim gorenjem. 

Pri nakupu kaminov na drva vam ponujajo tri možnosti, ki se razlikujejo po izgledu, funkcionalnosti in 

zahtevnosti montaže: 

Kaminske peči na drva 

Kaminske peči na drva so enostavne za montažo, poleg tega pa vašemu domu dodajo prijetno in 

moderno atmosfero. Imate različne možnosti dekoracijskih oblog, če pa želite večjo funkcionalno 

vrednost, pa lahko izberete oblogo iz naravnega kamna, ki dodatno akumulira toploto. 

 

 

Toplovodni kamini na drva 

Toplovodni kamini so najbolj funkcionalna oblika kaminov na drva, saj ne ogrevajo samo prostora, v 

katerem se kamin nahaja, ampak preko kroženja vode po ceveh ogrevajo tudi druge prostore vašega 

doma – lahko so torej uporabljeni kot dopolnilo ali celo nadomestek centralne peči. 

Pri montaži toplovodnega kamina je treba vzeti v ozir več stvari, kot pri montaži kaminske peči, zato je 

ta bolj zahtevna. 
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Kaminski vložki na drva 

Če želite združiti ekonomično ogrevanje, varčevanje s prostorom in visoko funkcionalnost, so kaminski 

vložki prava izbira za vas. Zaradi načina vgraditve je tak kamin primeren tudi za manjše prostore, poleg 

tega pa dobra zatesnitev vrat omogoča visok izkoristek izgorevanja. Če izberete vložke z delovanjem 

po naravni konvekciji ali vložke z vgrajenimi ventilatorji, boste lahko ogrevali tudi sosednje prostore. 

 

Kaminski vložek na drva 

Obiščite salon podjetja Trend Kamini ali si oglejte njihove kataloge ter se prepričajte o široki izbiri, 

kvalitetni montaži in konkurenčnih cenah. Imajo preko 30 let izkušenj na področju pečarstva in preko 

300 zadovoljnih strank, zato jih lahko za kakršnakoli vprašanja pokličete na tel. 07 62 06 730 ali pa jim 

pošljete elektronsko sporočilo preko njihove spletne strani. 
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