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KAmiNSKe PEČI



OGENJ JE  
NAŠA STRAST



KAZALO
KAJ pA Je VAŠA GoReČA ŽelJA?

Nekaj drži zagotovo: ko se odločite za 

peč, si želite več kot le imeti topel dom. 

To odločitev podpirajo navdušenje 

nad tehnologijo in oblikovanjem, 

občudovanje moči ognja, želja po 

užitku in udobju.

Naše peletne, kombinirane in 

kaminske peči bodo zagotovo 

zadovoljile vse vaše želje. 

Ker z vami delimo najpomembnejše: 

strast do ognja. 

peleTNe peČi
06 - 11

KombiNiRANe peČi
12 - 13

KAmiNSKe peČi
14 - 25 

RiKA  
RAZNoliKoST
26 - 37

TehNiČNi  
podATKi
38 - 43



peČ Je VedNo VeČ KoT „SAmo“ ViR 

ToploTe. 

 

Združuje družino in prijatelje, vpliva na 

počutje v vašem bivalnem prostoru, 

ob njej se sprostite in pozabite na 

vsakdanje opravke, vašim mislim pa 

pomaga k brezskrbni sprostitvi. Zato ni 

presenetljivo, da nas ta ideja navdušuje 

že toliko let.

Obožujemo preoblikovanje naših peči in 

vključevanje novih zamisli o oblikah in 

funkcijah. Zakaj ne bi bilo možno prižgati 

ognja v kaminu le s pritiskom na gumb, 

združiti pelete in polena,  hkrati ogrevati 

več prostorov, za nameček pa še

pripraviti kosilo?

NAŠA 
GOREčA 
STRAST

Nekaj je gotovo: vaša RIKA peč vas 

bo vedno znova presenečala. Ne le 

zato, ker proces ogrevanja spremeni 

v najvišjo učinkovitost in  estetiko, saj 

izpolni tudi najbolj goreče želje naših 

kupcev. RiKA je toplota. RiKA je naša 

strast - in vedno kakovost življenja.



Ali imA peČ lAhKo SVoJ 
KARAKTeR?
 

Vsaka RiKA peč je avstrijski original.

Njena notranjost šteje. Vsebuje čudeže tehnologije, je varčna, prijazna do okolja 

in na pogled fantastična.

5 let garancije na varjeno ohišje.

Visoka kompatibilnost z okoljskimi standardi:
maksimalna učinkovitost, minimalne vrednosti emisij

10 let zagotovljene zaloge rezervnih delov.

brezčasen integrativen dizajn.

optimalna varnost in trajnost.

Največja ekonomičnost in udobje
vodilnih med inovativnimi.

Zrakotesnost brez deformacij zaradi
ekstremno vzdržljivega  materiala.

Zagotovljen proizvodni proces v Avstriji.

vAŠE RIKA 
pREdNOSTI.



  

PElETNE PEČI

STRANSKe obloGe

ohiŠJe

.2.5

.4.1

corso

Podrobnosti o RiKA FiReNeT 
tehnologiji na strani 34.

lepoTA bReZ  
VoGAloV iN RoboV.
odkrijte novo obliko ognja:  

Krožni tloris peletne peči CORSO je poudarjen z ukrivljenim panoramskim steklom. 

Navkljub vitkemu stasu se v njej nahaja presenetljivo velik zalogovnik peletov s 

kapaciteto ca. 30 kg. 

dodatna 
oprema

2,5-8 kW 46 l / ~30 kg

520

520

1194

06



  miro

ohiŠJe

STRANSKe obloGe

.2.2.2.1 .2.5.2.4 .2.6 .2.7

.4.1 .4.3

mAli
„VeliKi“.
Bolj kompakten kot druge peči na pelete 

MIRO odlično deluje tudi v majhnih prostorih. 

Za varčnostjo s prostorom se skriva dobro 

premišljena tehnologija, ki omogoča

neverjetno varčno, enostavno in prijetno 

ogrevanje. Včasih se resnično velikost 

občuti šele na drugi pogled.  

dodatna 
oprema

2,5-4/6 kW 32 l / ~21 kg

383

682

1037

miRo 4kW miRo 6kW

07



ohiŠJe

.4.1

STRANSKe obloGe

.2.9.2.5 .2.8.2.4.1.3.1.2.1.1

PElETNE PEČI

ViSoKA TehNoloGiJA 
V popolNi obliKi. 
domo je tudi v resnici tako prepričljiv kot na prvi vtis: lepa oblika skriva 

vse naše inovacije, kot so elektronsko odpiranje vrat, izjemno velik 

zalogovnik pelet, samodejno čiščenje rešetke in še mnogo več. 

Najboljše iz RIKE  - združeno v enem modelu.

RAO

opcijsko dodatna 
oprema

opcijsko

1120

3-10 kW 76 l / ~50 kg

431

793

NENAvAdNO LEpA
IN TUdI TAKO ZELO
IMpRESIvNA.

08

DOBITNIK NAGRADE

ZA OBLIKOVANJE



Domo

  

Podrobnosti o RiKA FiReNeT tehnologiji na strani 34.
Podrobnosti o mUlTiAiR  tehnologiji na strani 36. 09
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sumo

dolGoTRAJeN UŽiTeK
opAZoVANJA iGRe 
plAmeNoV.
Uživajte v pomirjajoče tihem, naravnem plesu plamenov - dolgo 

časa. SUMO ima izjemno velik zalogovnik pelet, zato vam kar nekaj 

časa ne bo treba razmišljati o naslednjem dolaganju. Samodejno 

čiščenje rešetke in druge RIKA ideje zagotovijo zelo posebno udobje. 

Skorajda ne morete ogrevati doma na lepši in preprostejši način.  

Na voljo tudi kot RAo model. 

RAO

opcijsko SUmo SUmo RAo dodatna 
oprema

1148

2,7-9 kW 69 l / ~45 kg 46 l / ~30 kg

585

520

ohiŠJe

.4.1

STRANSKe obloGe

.2.2.2.1 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7

  

PElETNE PEČI
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pRepRoST  
iN VSeSTRANSKi.
Eleganten skrilavec ali hladno steklo, vznemirljiv efekt zarjavelosti 

ali klasična črna podoba: za katerim koli stilom že hrepenite – 

Filo ga odseva. Preprosta eleganca in kubusna oblika nevsiljivo 

poudarita ogenj kot centralni element. 

Na voljo tudi kot RAo model. 

filo

RAO

opcijsko Filo Filo RAo dodatna 
oprema

40 l / ~26 kg2,5-8 kW 60 l / ~40 kg

1070
585

520

ohiŠJe

.4.1

STRANSKe obloGe

.2.5.2.1 .2.4 .2.6 .2.7

Podrobnosti o RiKA FiReNeT 
tehnologiji na strani 34.

.1.1
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paro

  

KOMBINIRANE PEČI
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oGReVANJe iN
ŽiVlJeNJe po meRi.
prednosti obeh vrst goriv združene v eni sami estetski in funkcionalni 

napravi je RiKA posebnost. PARO združuje sistem dvojnega ogrevanja z 

enostavno uporabo, novo oblikovno zasnovo in hitrim vžigom. Bi si lahko 

želeli še več?

2,5-8 kW 47 l / ~30 kg

pARo

1132
505

788

pARo 
mUlTiAiR

1132
505

952

dodatna 
oprema

opcijsko

STRANSKe obloGe

.1.1 .1.3.1.2 .2.5

ohiŠJe

.4.1

NA pOLENA
ALI pELETE - 
NAŠ pARO JE OBOJE.

Podrobnosti o RiKA FiReNeT 
tehnologiji na strani 34.



14 KAMINSKE PEČI

STRAST do
KUhANJA.
Izkoristite toploto vašega ognja do popolnosti: na steklokeramični plošči 

COOK lahko pripravljate vse vaše najljubše jedi, ne da bi za trenutek bili 

ločeni od vam najljubših ljudi. Težko bi kuhali in ogrevali hkrati s še večjim 

užitkom.

954

3-6 kW

439

514

STRANSKe obloGe

.4.1

ohiŠJe

.2.3 .2.8.2.5.2.1 .2.6.2.4 .2.9

cooK
žIvITE pO
SvOJEM OKUSU.
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16

bacK

KAMINSKE PEČI
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OGREvANJE IN pEKA 
pOSTANETA ENO.

STRAST do  
peKe.
Sveže pečeni kruh. Jed, ki svojo zlato skorjo dobi le v peči.

RiKA bACK spremeni peko v svojevrsten užitek in izkušnjo za 

vsakogar: skozi steklo boste imeli tako plamene kot svoje dobrote 

vedno na očeh.

1295

4-8 kW

420

505

STRANSKe obloGe ohiŠJe

.4.1.2.3 .2.8.2.5.2.1 .2.6.2.4 .2.9
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sol

KAMINSKE PEČI

  

VeČ pRoSToRA 
ZA UŽiTeK.
Še nikoli niste kotov v prostoru tako lepo izkoristili: 

s svojo trikotno osnovo je SOl idealen za namestitev 

v kotu.  Ohišje je znano po klasični lepoti naravnega 

kamna, peč pa na vašo zahtevo nudi še variacijo z 

ultra modernim sistemom RIKATRONIC4.

opcijsko

1088

4-8 kW

490

540

STRANSKe obloGe ohiŠJe

.4.1.1.1 .1.2 .1.3

Podrobnosti o RiKATRoNiC4
Tehnologiji na strani 35.
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oGReVANJe Z  
NARAVNo lepoTo.
Čudež visoke tehnologije z videzom naravnega kamna:  s svojim 

naravnim ohišjem iz lojevca, peščenjaka ali belega kamna nas 

NEX spominja na tradicionalne s kamnom obložene peči. A le po 

videzu, saj je tehnično resnično vsestranski. Po naročilu ga lahko 

opremimo tudi z elektronskim nadzorom.

nex

opcijsko

1092

4-8 kW

420

540

STRANSKe obloGe ohiŠJe

.4.1.1.1 .1.2 .1.3

Podrobnosti o RiKA FiReNeT 
tehnologiji na strani 27.



20 KAMINSKE PEČI

STRANSKe obloGe ohiŠJe

.4.1.2.3 .2.8.2.5.2.1 .2.6.2.4 .2.9

VeČ ShRANJeNe 
ToploTe, 
pRepRoSTeJŠi deSiGN.
Čista forma na zunaj, znotraj masivni kamen za shranjevanje

toplote.  CONTINA vizualno spominja na RIKA BACK. „Masivna“ 

razlika je v shranjevanju. RIKA POWERSTONE hrani toploto podobno 

kot lončena peč do 24 ur. Kljub tej ogromni prednosti je CONTINA 

lahka in kompaktna. peč lahko izgleda tudi takole lepo in filigransko!

opcijsko

1295

4-8 kW

420

505

NOvA LAHKOTNOST 
KAMNA.



21

contina

  



22 KAMINSKE PEČI

swing

360°

opcijsko opcijsko

1405

4-8 kW

520

520

lepoTA  
VSe NAoKRoG.
Okrogli SWING nam kaže ogenj za velikim panoramskim 

steklom, kot bi bil izdelan „iz enega kosa“: niti vidni

kontrolni elementi niti ročaj ne pokvarijo čistosti 

njegove oblike. Po naročilu lahko izdelamo vrtljivega in ga 

opremimo s sistemom RIKATRONIC4, ki vas vodi skozi vse 

faze segrevanja od vžiga do nalaganja. 

  

Podrobnosti o RiKATRoNiC4
Tehnologiji na strani 35.

STRANSKe obloGe

ohiŠJe

.2.5

.4.1



23

  

ZAoKRoŽeNA
ReŠiTeV.
Kompaktna peč na polena STEP spominja na starejšega brata 

SWING. Krožna oblika postavi ogenj v center pozornosti. Po 

naročilu je STEP na voljo  tudi v vrtljivi verziji: plamene si lahko 

ogledate iz prav vsakega kota v prostoru.

step

360°

opcijsko

1200

4-8 kW

520

520

STRANSKe obloGe

ohiŠJe

.2.5

.4.1
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KAMINSKE PEČI
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oGeNJ poSTAVi
NA odeR. 
S svojim velikim steklom se lOOK osredotoča na lepoto 

plamenov. Njegova zasnova je elegantna in preprosta, a 

zelo vsestranska zaradi različic podnožja, ki se prilagajajo 

okolici.

Z leseno
klopjo

opcijsko opcijsko

1138 1238

4-8 kW

393 393

494 1500

ohiŠJe

.4.1

  

looK
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pRepRoSTo lep, pRepRoSTo dRUGAČeN.
Podrobnosti povzdignejo lIVO nad druge peletne peči: zalogovnik je 

vizualno ločen od ohišja, posamezne komponente so jasno oblikovane.

Na voljo tudi kot model RAo.

liVo

PREPUSTITE SE 
NAVDIHU NAŠIH 
INSPIRATIVNIH 
MODElOV NA  
WWW.RiKA.AT 

dodatna 
oprema

RAO

opcijsko RAo

2,5-6 kW 31 l / ~20 kg
481 570

1015 5431015 513

STRANSKe obloGe

.2.5

ohiŠJe

.4.1

PElETNE PEČI
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VRoČ oGeNJ, hlAdNo STeKlo.
Velika drsna steklena vrata, vitka postava z le 37 cm globine in klasičnim 

ohišjem. ROCO je resnično oblikovalski izdelek.

Na voljo tudi v izvedbah mUlTiAiR in RAo.

RoCo

NoVo iN STARo, SpReTNo ZdRUŽeNo.
Odprto ognjišče je čudovit lovilec pogledov, a manjši izkoristek kuriva ni v 

skladu s sodobnimi trendi. Kaminski vložek INTERNO vaše ognjišče obogati 

s sodobno tehnologijo.

iNTeRNo

RoCo 
mUlTiAiR

RoCo RAo dodatna 
oprema

opcijsko

49 l / ~32 kg 51 l / ~33 kg

RAO

opcijsko RoCo 
mUlTiAiR + 

RAo

RoCo RoCo

1138 1138

2,5-8 kW 55 l / ~36 kg

371 389

773 773

dimenzije 
montaža

dimenzije
okvir

dodatna 
oprema

dodatna 
oprema

560 617/686

2,5-7 kW 36 l / ~ 20 kg

690 580

790/
920510

STRANSKe obloGe

.1.3.1.2.1.1

ohiŠJe

.4.1 .4.3

STRANSKe obloGe

.2.5

ohiŠJe

.4.1

VEČ NA WWW. RiKA.Si



28 PElETNE PEČI

TAKo ViTeK, TAKo impReSiVeN.
Z elegantno obliko in prijetno gladko površino na otip 

je KAPO edinstveno lep, pa tudi izjemno enostaven za 

vzdrževanje.

bReZČASNA lepoTA.
Diskreten, a impresiven. Preprost in vendarle tako edinstven: 

COMO je estetika brez roka trajanja, ki se je kratkotrajni 

trendi ne dotaknejo.

KApo Como

dodatna 
oprema

1150

2,5-8 kW 42 l / ~28kg

551

471

dodatna 
oprema

990

2,4-9 kW 47 l / ~31 kg

560

520

STRANSKe obloGe ohiŠJe

.4.1.2.1 .2.6.2.4.2.2 .2.7 .4.3

ohiŠJe

.4.1

STRANSKe obloGe

.1.4 .2.5.2.5 .2.10 .3.1 .3.2 .3.3.1.2
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UmeTNoST pRepRoSToSTi.
Preprostost je lahko zares prečiščena. Naša peletna peč 

REVO je najboljši primer: trden naravni kamen obkroža 

diskretno, estetsko obliko.

Ko Se dVe STRASTi ZdRUŽiTA.
Polena za klasične prasketajoče plamene. Peleti za sodobno 

tehnologijo in udobje uporabe. INDUO II omogoča oboje.

ReVo iNdUo ii

dodatna 
oprema

1132

3-10 kW 51 l / ~33 kg

515

882

KOMBINIRANA PEČ

dodatna 
oprema

2,5-9 kW 59 l / ~38 kg
520

605
1038

ohiŠJe

.4.1.1.2 .1.3

STRANSKe obloGe

.4.2

STRANSKe obloGe ohiŠJe

.4.1 .4.2.1.2 .1.3.1.1 .1.5

VEČ NA WWW. RiKA.Si
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VSe NA SVoJem meSTU.
COOPER ne le, da obogati vaš dom, s svojo vitko in globoko 

pojavnostjo lahko nastopa tudi kot element razmejitve 

prostora.

CoopeR

1161

4-8 kW

719

480

VedNo SAmo VAŠ STil.
TEMA je prava klasika, ki se prilega skoraj vsaki dnevni sobi: 

njena zasnova je sveža, preprosta in brezčasna, obloge so na 

voljo v številnih različicah.

TemA

opcijsko

992

3-6 kW

449

494

ohiŠJe

.4.1.1.2

STRANSKe obloGe

.1.1 .2.5

STRANSKe obloGe

.2.5
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lepA KlASiKA.
Peč na polena od vrha do tal - to je naša tradicionalna AlPHA II. S svojo rustikalno

zasnovo, ohišjem iz lojevca ali jekla in praktičnim kuriščem ponuja vse, kar bi 

pričakovali od peči.

AlphA ii

pRAVA VeliČiNA Se SKRiVA ZNoTRAJ.
Tako lepa je lahko krepka IMPOSA, impresivna tako po velikosti kot s 

posebej močno oblogo iz lojevca ali peščenjaka. Zlahka ogreva prostore 

do velikosti  260 m3.

impoSA

opcijsko

1193

5-10 kW

516

578

ohiŠJe

.4.1.1.2

STRANSKe obloGe

.1.3

VEČ NA WWW. RiKA.Si

909

3,5-7 kW

392

504

ohiŠJe

.4.1.1.2

STRANSKe obloGe

.2.5 .4.1 .4.2
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RAZmiŠlJANJe iZVeN oKViRJA.
Včasih so lahko najbolj privlačni ravno kotički in robovi.

FORMA s kotnim steklom razkriva pogled na ogenj z dveh 

strani.

moČ ideJe.
Nastavljivi tečaji steklenih vrat in čiste linije: IDEA omogoča občutenje

lahkotnosti. Impresivno je tisto v ozadju: sistem MUlTIAIR vam nudi možnost 

ogrevanja do dveh dodatnih prostorov.

FoRmA ideA

1539

3,5-7 kW

420

420

1098

4,5-9 kW

424

817

STRANSKe obloGe

.2.5

ohiŠJe

.4.1

STRANSKe obloGe

.2.5

ohiŠJe

.4.1

KAMINSKE PEČI
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Toplo dolGo ČASA.
IMPERA je alternativa klasični lončeni peči: to omogoča RIKA Powerstone, ki shrani 

toplotno energijo za več ur in celo zagotavlja prijetno temperaturo še po tem, ko

ogenj ugasne.  

Na voljo tudi kot model Xl.

dRUGAČNoST KlASiKe NARAVNeGA KAmNA.
FOX II s klasičnim jeklenim ohišjem v kombinaciji s kamnitimi

oblogami je ena od najbolj priljubljenih RIKA peči.

impeRA FoX ii

1704

3-6 kW

451

520 opcijsko opcijsko

1039

4-8 kW

494

550

STRANSKe obloGe ohiŠJe

.4.1 .4.2.1.2 .1.3

ohiŠJe

.4.1.1.2

STRANSKe obloGe

.1.1 .2.5

VEČ NA WWW. RiKA.Si
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RIKATRONIc3
pRipRAVA KURiŠČA, VŽiG iN UŽiVANJe V ToploTi: ElEKTRONSKI NADZOR 

DElOVANJA PEČI SAMODEJNO REGUlIRA ZGOREVANJE IN ZGOREVAlNI ZRAK. 

PRIKAŽE NAJBOlJŠI ČAS ZA DOlAGANJE POlEN, KAR ZMANJŠA PORABO lESA 

ZA DO 50%*.

VARČUJTe V NAČiNU eCo
Ko je v prostoru prijetno toplo, lahko  

s pritiskom na RIKATRONIC gumb 

aktivirate eko način delovanja. 

Dovod zraka se regulira za čim 

daljši čas zgorevanja.

UČiNKoViTo 
UpRAVlJANJe iN  
VZdRŽeVANJe
Elektronika RIKATRONIC3 deluje 

senzorsko za večjo učinkovitost, 

manj emisij in optimalno porabo 

goriva z do 50 odstotkov manjšo 

porabo lesa v primerjavi z ročnim 

upravljanjem.*

UdobNo oGReVANJe
Ko je enkrat prižgana, peč 

zagotavlja optimalno toploto, vam pa 

ni potrebno storiti ničesar drugega. 

Razen dolaganja polen ob najbolj 

idealnem času, ki ga prikaže zaslon.

NASledNJe RiKA peČi lAhKo opRemimo Z
RiKATRoNiC3 SiSTemom: 
CONTINA, lOOK

doSTop pReK iNTeRNeTA
RIKA peči lahko enostavno 

priključite na domačo brezžično 

povezavo preko modula RIKA 

FIRENET. Združljivo z vsemi modeli 

naprav z zaslonom na dotik.

UpRAVlJANJe KJeRKoli, 
KAdARKoli
Nadzirajte svojo peč preko 

spletnega brskalnika, neodvisno 

do operacijskega sistema ali 

aplikacij. Potrebujete le RIKA 

spletni uporabniški račun in varno 

SSl spletno povezavo.

VAŠA peČ Je „oNliNe“

RIKA FIRENET OMOGOČA UPRAVlJANJE Z VAŠO PEČJO KADARKOlI, 

KJERKOlI IN KAKORKOlI - PREKO KATEREKOlI RAČUNAlNIŠKE AlI MOBIlNE 

NAPRAVE Z INTERNETNIM DOSTOPOM. NE GlEDE NA OPERACIJSKI SISTEM 

AlI PROGRAMSKO OPREMO.

RIKA fIRENET

Naslednje RiKA modele se lahko opremi z 
RiKA FiReNeT:
lIVO, DOMO, ROCO, FIlO, SUMO, KAPO,
MIRO, CORSO, COMO, REVO, INTERNO, 
INDUO II , PARO



RIKATRONIc4
ZdAJ TUdi peČi S SAmodeJNim 

VŽiGom: Z RIKATRONIC4 SE lAHKO 

PEČI NA POlENA VŽIGAJO V CElOTI  

SAMODEJNO BREZ VŽIGAlIC AlI 

PRIŽIGAlCA OGNJA. POVSEM 

SAMODEJNI KONTROlNIK V PEČI 

VEDNO DElUJE UČINKOVITO, 

OKOlJSKO ODGOVORNO  IN ZA VAŠE 

UDOBJE.

Naslednje RiKA peči lahko opremimo z
RiKATRoNiC4 sistemom:  
SOl, IDEA, NEX, SWING 

*(v primerjavi z neprofesionalnoim 

ročnim upravljanjem delovanja)

RiKA iNoVACiJA:  
SAmodeJNi VŽiG KAmiNSKih peČi,
pRihRANeK leSA do 50 %*

Poraba lesa pri 
neprofesionalnem 
ročnem upravljanju

Poraba lesa
s tehnologijo
Rikatronic3 /
RIKATRONIC4 in
originalnim 
prižigalnikom ali v 
ekološkem načinu.

SAmodeJNo VŽiGANJe 
poleN
Polena lahko prižgete ročno 

s pritiskom na gumb, po 

programiranem času ali ko ste na 

poti preko RIKA GSM upravljalnika. 

Zanesljiva keramična komponenta 

vžge pripravljeno kurišče in 

zagotovi prijetno toploto, kadar 

vam ustreza.

VedNo pRAVilNo  
NAloŽeNo
Utripanje na zaslonu prikaže 

idealen čas za dolaganje. Ne bo 

več nalaganja polen prekmalu ali 

prepozno, kar vam omogoči velik 

prihranek pri porabi lesa.

UČiNKoViTo oGReVANJe
Samodejno upravljanje ognja skozi 

vse faze gorenja zmanjša porabo 

lesa za do 50% in podaljša čas med  

dolaganji. Še več lahko prihranite 

v eko načinu delovanja, ki zagotovi 

daljši čas zgorevanja z manjšo 

količino lesa.
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oKUSiTe pRAVi oGeNJ

RIKA peči v vaš dom vnašajo 

prijetno toploto - kar preveč je je, da bi 

jo uporabljali le v enem prostoru! RIKA 

MUlTIAIR omogoča učinkovito izrabo 

energije in ogrevanje do treh prostorov 

z eno pečjo.

TRoJNA iZRAbA ToploTe

RIKA MUlTIAIR porazdeli ogreti zrak  

preko povezovalnih cevi še v do dva 

druga prostora, ki se ogrevata s 

konvekcijskim zrakom. Prostor, v 

katerem je peč nameščena, se ogreje 

najprej in predvsem z radiacijsko 

toploto kot druge peči na polena.

Tiho oGReVANJe

MUlTIAIR ventilator deluje izredno 

tiho. Zato je peč z MUlTIAIR 

tehnologijo možno namestiti v prav 

vsak prostor brez zadržkov.

prostor 1: dnevna soba

prostor 2: jedilnica/kuhinja

prostor 3: kopalnica

pRimeR poSTAViTVe peČi

MULTIAIR
Še UČiNKoViTeJŠA iZRAbA ToploTNe eNeRGiJe:

RIKA POWERSTONE PREDSTAVlJA KONCEPT ZIDANEGA ŠTEDIlNIKA. VElIKA 

POVRŠINA ZA SHRANJEVANJE TOPlOTE ZAGOTAVlJA, DA PEČ UČINKOVITO IN 

DOlGOTRAJNO ODDAJA TOPlOTO V PROSTOR.

dolGoTRAJNA ToploTA
POWERSTONE, ki ga je razvila 

RIKA, za več ur shrani toploto 

zgorevanja lesa. Zato ostane 

prijetno toplo, tudi če nekaj časa 

ne morete priložiti novih polen.  

Zaradi enakomerne porazdelitve 

toplote se prostor ne pregreje.

mANJŠA poRAbA KURiVA
RIKA POWERSTONE in posebej 

oblikovan sistem zgorevalne 

komore sedaj dosežeta mnogo 

večjo učinkovitost kaminskih peči 

kot kadarkoli prej. To zmanjša 

emisije in porabo lesa.

NARAVNA poRAZdeliTeV 
ToploTe
Topel zrak se porazdeli s 

sevanjem in konvekcijsko. 

Nastavljivi dovodi  konvekcijskega 

zraka izboljšajo delovanje polnjenja/

praznjenja hranilnika toplote.

pOWERSTONE

Naslednje RiKA peči lahko opremimo s
poWeRSToNe sistemom: 
IMPERA, IMPERA Xl, CONTINA

Naslednje RiKA peči lahko opremimo z 
mUlTiAiR tehnologijo:
IDEA, DOMO, ROCO, PARO



ČiSTo ČiŠČeNJe pepelA
Intervalni samočistilni sistem 

odstranjevanja pepela 

avtomatično odlaga ostanke 

pepela v posodo za pepel.

miNimAlNA
poRAbA eNeRGiJe 

Poraba električne energije je 

omejena na le 16 W pri normalnem 

delovanju pri polni toplotni moči.

NAdZoR pReKo
ZASloNA NA doTiK
Z zaslonom na dotik lahko vse 

funkcije nadzirate intuitivno.

NARAVNA poRAZdeliTeV 
ToploTe
Distribucija vročega zraka preko

sevanja in naravne konvekcijske 

toplote ne povzroča hrupa in 

dvigovanja prahu.

NeodViSNo od SobNeGA 
ZRAKA
Primerno tudi za pasivne hiše in 

bivalne prostore z reguliranim 

mehanskim prezračevanjem.

popolNA VARNoST
Stalni nadzor komponent in 

zapora povratnega toka zraka 

zagotovijo maksimalno varnost in

zanesljivost delovanja. 

dvOJNI  
OGREvALNI SISTEM RIKA
NAJbolJŠe iZ dVeh SVeToV.

SEVEDA IMA GORENJE S 

PRASKETAJOČIMI PlAMENI SVOJ 

ŠARM. A MARSIKAJ GOVORI V PRID 

SODOBNI TEHNOlOGIJI IN TIHEMU 

OGNJU PElETNE PEČI. 

RIKA DVOJNI SISTEM OGREVANJA 

SMO USTVARIlI ZA VSE, KI NISO 

PRIPRAVlJENI NA KOMPROMISE.

SAmodeJNo 
pRepoZNAVANJe GoRiVA 
Brez nastavljanja ali preklapljanja, 

celo med delovanjem. Ko polena 

dogorijo, se peč samodejno preklopi 

na pelete, tudi če ne priložite novih 

polen.

hiTRi VŽiG
s keramičnim prižigalnikom z dolgo 

življenjsko dobo.
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.1 KAmeN

.2 STRANSKe obloGe

.5 peŠČeNJAK - RAZliČiCe

.3 KeRAmiKA

dekor kremdekor  
skrilavec bel

dekor bela

lojevec

Jeklena obloga 
črna

Jeklena obloga 
kovinska

dekor steklo 
črna

dekor les

dekor 
efekt rje

dekor efekt rje
kovinski

dekor skrilavec 
črn

Keramika 
bela

Keramika
opečno rdeča

Keramika 
šampanjec

beli
kamen

.1.1 .1.2

peščenjak

.1.3

RiKA-
Termokamen

.1.4 .3.1 .3.2 .3.3

Kremenjak 
Antracit

.1.5

RIKA pOvRŠINE

.4 bARVe ohiŠJA

črna kovinska srebrna

.4.1 .4.2 .4.3.2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5

.2.6 .2.7 .2.8 .2.9 .2.10

Upoštevajte, da so kamnite obloge peči RIKA naravni proizvodi. Vsak kos kamna je 
edinstven, zato je tudi vaša peč unikat. Naročilo posebnega vzorca v kamnu zato ni 
možno.
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Različice dodatne 
opreme so na 
voljo opcijsko z 
doplačilom.

RIKA TALNE pLOŠčE

VeliKoSTi & FoRmATi

oSNoVA ZA VSAKo peČ. 

PATENTIRANE TAlNE PlOŠČE 

RIKA ZAŠČITIJO OBČUTlJIVE 

TAlNE OBlOGE PRED UMAZANIJO, 

OBRABO IN OPEKlINAMI. ZATO SO V 

VEČINI PRIMEROV NEPOGREŠlJIVA 

PODlAGA ZA PEČ.

Varna, trdna podlaga
za peč

Tudi kot jeklena plošča v 
črni ali kovinski barvi

Zaščita pred umazanijo, 
poškodbami ali
požarom

Tesnilo, nameščeno na 
vseh straneh, preprečuje 
vnašanje žerjavice, 
umazanije in vlage pod 
talno ploščo.

B FD J OC GE M PN Q

Peskano - 
raster siva / bela

obarvano steklo - 
raster siva

Prozorno - 
raster siva/bela

Tesnilo

ČRNA 
(jeklena pločevina)

KoViNSKA 
(jeklena pločevina)

NeVTRAlNA 
(brez tesnila)

obARVANo STeKlo

peSKANo

pRoZoRNo
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LEGENdA

RiKA mUlTiAiR

Dodatno ogrevanje do dveh sosednjih prostorov preko  
povezovalnih cevi s konvekcijskim ventilatorjem.

RiKATRoNiC4
Popolnoma samodejna regulacija zgorevalnega  

zraka, vžig s pritiskom na gumb ali po vnaprej  

programiranem času.

RiKATRoNiC3

Popolnoma samodejna regulacija zgorevalnega  
zraka zagotavlja še posebej učinkovito ogrevanje.

RiKA poWeRSToNe

Kamen zagotavlja optimalno shranjevanje 
toplote za najvišjo učinkovitost.

RiKA FiReNeT

Nadzor delovanja z mobilno napravo preko 
interneta in domače brezžične povezave.

ToploTNA moČ (kW)

Toplotna moč v kilovatih.

odSTRANJeVANJe pepelA S pReKUCNo ReŠeTKo

Samodejno odstranjevanje pepela 
podaljša intervale čiščenja kurišča.

ZASloN NA doTiK

Z intuitivnim zaslonom na dotik  
lahko z vsemi funkcijami upravljate na 
najenostavnejši način.

KeRAmiČNA KUhAlNA ploŠČA

Na vgrajeni keramični kuhalni plošči lahko 
z energijo ognja tudi kuhate.

dimeNZiJe (mm)

Višina, širina in globina 
peči v milimetrih.

peČiCA

Z vgrajeno pečico lahko energijo ognja 
izkoristite tudi za peko in pripravo jedi.

VRTlJiVo 

Glede na model je peč opcijsko vrtljiva do 
360˚.

pRoSToRNiNA (l/~kg)

Prostornina zalogovnika pelet je  
navedena v litrih in kilogramih..

NeodViSNo od SobNeGA ZRAKA

Zgorevalni zrak se lahko dovaja od 
zunaj.

NeodViSNo od SobNeGA ZRAKA d

Neodvisnost od sobnega zraka po 
nemškem standardu.

dimNA CeV ZGoRAJ

Izvedba s priključkom dimne cevi

na vrhu peči.

RAO
RAZRed eNeRGeTSKe UČiNKoViToSTi

Energetska oznaka EU navaja energetsko 
učinkovitost in porabo energije.
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Je vaš novi dom še vedno

v fazi načrtovanja? 

Naša aplikacija vam prav tako 

ponuja praktični prostorski 3D 

načrtovalnik na podlagi vašega 

tlorisa in omogoča virtualen 

sprehod po vašem bodočem 

domu.

Zdaj morate namestiti RIKA 

marker*. Postavite ga na mesto, 

kjer naj bi stala peč in tja 

usmerite kamero vaše mobilne 

naprave.

In vaša sanjska peč je že pred 

vami! Posnetek lahko shranite 

na vašo mobilno napravo, 

delite na družbenih omrežjih in 

pošljete po elektronski pošti.

*RIKA Marker lahko dobite pri našem zastopniku ali ga prenesete iz aplikacije. Služi kot referenčna velikost za 
predstavitev peči v merilu. 

Prenesite RIKA Home Design 

aplikacijo (App Store ali Google 

Play Store) v svoj pametni 

telefon ali tablični računalnik.

Izberite RIKA peč in 

konfigurirajte po svojih željah.

1

3

2

4

Minimalne sistemske zahteve:
ioS: od iPad Air / iPad Mini2 / iPad Pro, od iPhone 5s, operacijski sistem: iOS 9 ali novejši
Android: 2 GB delovnega spomina, operacijski sistem: Android 5 ali novejši

RIKA HOME 
dESIGN
bReZplAČNA ApliKACiJA 
ZA NAČRToVANJe 
oGReVANJA
 

oGeNJ Je NAŠA STRAST. ZATO SE NAM ZDI ZElO POMEMBNO,  DA SE VAŠA 

RIKA PEČ PRIlEGA TAKO VAŠEMU DOMU KOT ŽIVlJENSKEMU STIlU. Z NAŠO 

BREZPlAČNO APlIKACIJO „HOME DESIGN“ lAHKO NAŠE PEČI VIRTUAlNO 

UMESTITE V SVOJ DOM, JIH FOTOGRAFIRATE IN SI POSTAVITVE OGlEDATE 

TRIDIMENZIONAlNO. TAKO BO IZBIRA UŽITEK ...
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TEHNIčNI 
pOdATKI

G
ed

ru
ck

t v
on

 k
oe

ss
l a

m
 2

9.
01

.2
01

3

G
ed

ru
ck

t v
on

 k
oe

ss
l a

m
 2

9.
01

.2
01

3

RAZliČNe iZVedbe
OHIŠJE: (1) kovinsko, (2) črno (3) srebrno kovinsko 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,2 2 2 2 2 2 2 2

Jeklena / aluminijasta obloga: (1) kovinska, (2) črna - - 2 2 2 2 2 2 2 - 2 - 2 2 2 2 2
Kamnita obloga: (1) lojevec, (2) Peščenjak, 
(3) Beli kamen, (4) RIKA-Termo kamen, (5) Kremenjak 1,2,3 1,2,3 - - - - - 1,3 1,3 1,2 - 1,2 - 1,2,3 - - 1,2,3

Dekorativna obloga: (1) Keramika, 
(2) Dekor (različne variante), (3) Steklo - - - - - - - - - - - - 2,3 - 2,3 2,3 -

ZmoGlJiVoST
Nazivna toplotna moč (po DIN 18891) [kW] 8 8 9 8 8 7 8 6 8 8 8 10 8 6 6 8 8

Minimalna toplotna moč [kW] 4 4 4,5 4 4 3,5 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 2,5/4
Prostorska zmogljivost ogrevanja
(odvisno od izolacije hiše)

[m3] 90 - 210 90 - 210 110 - 240 90 - 210 90 - 210 70 - 190 90 - 210 70 - 160 90 - 210 90 - 210 90 - 210 120 - 260 70 - 160 70 - 160 70 - 160 90 - 210 50 - 220 

Prostornina zalogovnika pelet (lahko se razlikuje 
zaradi različne gostote pelet)

[l/~kg] - - - - - - - -  - - - - - - - - 47/~30

Poraba pelet [kg / h] - - - - - - - - - - - - - - - - -

TeŽA (CA.)
brez obloge [kg] 120 120 - - - - - 230 250 150 - 160 270 120 115 150 240/265*

z jekleno / aluminijasto oblogo [kg] - - 245 185 175 150 110 485 540 - 145 - 300 130 135 180 245/270*

s kamnito oblogo (npr. lojevec) [kg] 195 245 - - - - - 485 540 260 - 290 - 165 - - 290/315*

z oblogo fina kamenina / steklo [kg] - - - - - - - - - - - - 300 - 135 180 -

s keramično oblogo [kg] - - - - - - - - - - - - - - - - -
teža hranilnika (npr. lojevec) [kg] 90 130 - - - - - 280 315 120 - 155 150 70 - - 65

opRemA
možnosti dovoda zgorevalnega zraka:  (1) neodvisno 
od sobnega zraka, (2) neod. od sobnega zraka po 
nemškem standardu, (3) odvisno od sobnega zraka

1 1 2 1 1 1 1,3 1 1 1,2 1 1 1 1,3 1 1 1

RlS (RIKA sistem usmerjanja zraka) da da da da da da da1) da da da da da da da da da da

RIKATRONIC3 - - - - - - da2) - - da - da da - - - da

RIKATRONIC4 da da da - da - - - - - - - - - - - -

Odstranjevanje pepela s prekucno rešetko - - - - - - - - - - - - - - - - da

MUlTIAIR (število) - - ja (2) - - - - - - - - - - - - - Opcijsko (2)
električni priklop 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz - 230V/50Hz - 230V/50Hz2) - - 230V/50Hz - 230V/50Hz 230V/50Hz - - - 230V/50Hz

1) Varianta neodvisno od sobnega zraka; 2) Varianta RIKATRONIC3

Sol FoX iiNeX STepideA impoSACoopeR CoNTiNASWiNG TemAFoRmA looK CooKimpeRA bACKimpeRA
Xl

pARo
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RAZliČNe iZVedbe
OHIŠJE: (1) kovinsko, (2) črno (3) srebrno kovinsko 1,2 2 1,2 1,2 1,2 2 2 2 2 2 2 2,3 2,3 2 2 1,2 2

Jeklena / aluminijasta obloga: (1) kovinska, (2) črna - 2 - - - 2 2 2 2 2 2 - 2 2 1,2 - 2
Kamnita obloga: (1) lojevec, (2) Peščenjak, 
(3) Beli kamen, (4) RIKA-Termo kamen, (5) Kremenjak 1,2,3,5 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 - - - - - - - - - 1,4 1,2 -

Dekorativna obloga: (1) Keramika, 
(2) Dekor (različne variante), (3) Steklo - 2,3 - - - 2 2 - - 2 2 2 2 - 1 - -

ZmoGlJiVoST
Nazivna toplotna moč (po DIN 18891) [kW] 10 10 8 8 8 8 8 6 6 9 9 8 4/6 8 9 9 7

Minimalna toplotna moč [kW] 3/5 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Prostorska zmogljivost ogrevanja
(odvisno od izolacije hiše)

[m3] 70 - 260 70 - 260 50 - 220 50 - 220 50 - 220 50 - 220 50 - 220 50 - 160 50 - 160 50 - 240 60 - 240 50 - 220 50-110/160 50 - 220 50 - 240 50 - 240 50 - 160

Prostornina zalogovnika pelet (lahko se razlikuje 
zaradi različne gostote pelet)

[l/~kg] 51/~33 76/~50 55/~36 49/~32 51/~33 60/~40 40/~26 31/~20 31/~20 69/~45 49/~30 42/~28 32/~21 46/~30 47/~31 59/~38 36/~20

Poraba pelet [kg / h] bis 2,4 bis 2,3 bis 1,9 bis 1,9 bis 1,9 bis 1,9 bis 1,9 bis 1,3 bis 1,3 bis 2,1 bis 2,1 bis 1,9 bis 1,0/1,3 bis 1,9 bis 2,1 bis 2,1 bis 1,6

TeŽA (CA.)
brez obloge [kg] 305 170 190 200 205 185 185 - - 170 170 170 180 130 135 150 140+30 (Sockel)

z jekleno / aluminijasto oblogo [kg] - 185 - - - 195 195 120 130 180 180 - - 145 155 - -

s kamnito oblogo (npr. lojevec) [kg] 345/385 230 220 230 235 - - - - - - - - - 225 240 -

z oblogo fina kamenina / steklo [kg] - 180 - - - 210 210 - - 195 195 205 200 - - - -

s keramično oblogo [kg] - - - - - - - - - - - - - - 160 - -

teža hranilnika (npr. lojevec) [kg] 60/100 60 - - - - - - - - - - - - 90 90 -

opRemA
možnosti dovoda zgorevalnega zraka:  (1) neodvisno 
od sobnega zraka, (2) neod. od sobnega zraka po 
nemškem standardu, (3) odvisno od sobnega zraka

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
(Opcijsko 3)

RlS (RIKA sistem usmerjanja zraka) ja - - - - - - - - - - - - - - - -

RIKATRONIC3 ja - - - - - - - - - - - - - - - -

RIKATRONIC4 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Odstranjevanje pepela s prekucno rešetko ja ja - - - - - - - ja ja - - - - - -

MUlTIAIR (število) - Opcija (1-2) - 1 - - - - - - - - - - - - -

električni priklop 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

iNdUo ii SUmodomo SUmo 
RAo

RoCo KApoRoCo 
mUlTiAiR

miRoRoCo 
RAo

CoRSoFilo Filo 
RAo

ComoliVo ReVoliVo 
RAo

iNTeRNo
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Natančne dimenzije in možne povezave boste našli
na WWW.RiKA.AT ali pri vašem zastopniku RIKA.



RiKA innovative ofentechnik Gmbh 

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf, AUSTRIA 

Tel.: +43 (0) 7582 686-0, Fax: -43 

verkauf@rika.at, www.rika.at

Pridržujemo si pravico do tehničnih in vizualnih sprememb 

kot tudi napak v besedilu ali tisku. 

© Vse pravice pridržane, RIKA Innovative Ofentechnik GmbH 2017.

E
16

22
4

 Iz
d

a
ja

 1

RiKA Slovenija: 

AGNi, biomasno ogrevanje, kamini, solarni sistemi, d.o.o.

Jezero 141, 1352 Preserje  

Tel.: +386 (0)59 92 06 69

Gsm: +386 (0)51 20 66 92

info@agni.si, www.agni.si, www.rika.si


