
YTONG 

SodobniSodobni
trenditrendi 
za ogrevanje vašega doma 

OBNOVA in dom
GRADNJA+



2

Toplotna črpalka 
nove generacije  

izjemnega videza

Daikin Altherma 3 H HT (novost). Odlikujejo jo čiste linije, minimalizem 
in enostavnost. Je popolnoma prilagojena evropskim podnebnim raz-
meram, namenjena za vgradnjo v obstoječe objekte in novogradnje, 
odlična je tako za radiatorsko in talno ogrevanje. Sodoben dizajn in ele-
gantna oblika zunanje enote vas bo očarala. Ventilator večje velikosti 
izboljša kroženje zraka in znižuje raven hrupa. 

Ogrevanje 
sanitarne vode
Ogrevanje sanitarne vode s 
toplotno črpalko je občutno 
cenejše napram ogrevanju 
sanitarne vode z električnim 
bojlerjem. Toplotna črpalka 
SELTRON SAN spada med naj-
učinkovitejše na trgu. 

VEČ

Oglejte si video in spoznajte Seltronovega ADUTA

Kako učinkovita je?

https://gradnjainobnova.si/2018/05/06/ogrevanje-sanitarne-vode-s-toplotno-crpalko-seltron-san-%f0%9f%94%8e/
https://gradnjainobnova.si/2020/04/30/novo-izjemna-in-estetsko-dovrsena-toplotna-crpalka-%f0%9f%a4%a9/
https://gradnjainobnova.si/2020/04/30/novo-izjemna-in-estetsko-dovrsena-toplotna-crpalka-%f0%9f%a4%a9/
https://gradnjainobnova.si/2018/05/06/ogrevanje-sanitarne-vode-s-toplotno-crpalko-seltron-san-%f0%9f%94%8e/
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Kaminska kurišča, 
ki navdušujejo

Nova generacija kaminov Rue-
gg. Prvi na trgu nosijo certifikat 
za izvedbo klasičnih kaminov na 
način akumulacijskih kaminov. 
Očarajo s preprostimi in jasni-
mi linijami, odličnim dizajnom 
in izjemno mehaniko. V trendu: 
kamin s pogledom na ogenj z 
dveh strani. Oglejte si jih v živo 
v salonih Kamini Kočevar.

Še več izjemnih modelov, lokacije salonov 
in kako poteka vgradnja kamina

Premium linija 
štedilnikov SENKO
V izjemnih barvnih motivih.
Ogrevanje, kuhanje in peče-
nje. Vse to omogočajo štedil-
niki SENKO. Na voljo različni 
modeli, tudi za kurjenje na 
pelete (EKO subvencija), s ku-
halno ploščo, pečico ali brez. 

Oglej si video

https://gradnjainobnova.si/2020/03/04/kako-poteka-vgradnja-in-kako-zakuriti-ogenj/
https://gradnjainobnova.si/2020/03/04/kako-poteka-vgradnja-in-kako-zakuriti-ogenj/
https://gradnjainobnova.si/2020/03/04/kako-poteka-vgradnja-in-kako-zakuriti-ogenj/
https://gradnjainobnova.si/2018/05/18/ze-poznate-senko-stedilnike-peci-in-kamina/
https://gradnjainobnova.si/2018/05/18/ze-poznate-senko-stedilnike-peci-in-kamina/
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Najbolj 
varčen sistem 
ogrevanja na  

trgu. Preverite!

Vgradnja geosonde, pametna in trajna naložba za ogrevanje doma. Gre za 
preverjeno najbolj varčen sistem na trgu, ki deluje optimalno tudi na 
objektih s slabšo izolacijo in objektih večjih kvadratur. Je neodvisen od 
zunanjih temperatur, delovanje je tiho, ni zunanje enote. Stroški ogre-
vanja se tudi pri slabše izolirani hiši lahko znižajo kar do 80%. Koristite 
lahko subvencijo EKO SKLADA in ugoden EKO KREDIT. Rešitev je name-
njena za novogradnje ali obstoječe objekte (s talnim ali radiatorskim 
ogrevanjem). Vgradnja je hitra in brez večjih gradbenih posegov. Ze-
meljski poseg se izvede na le nekaj m2. 

Oglejte si video in preverite kako so izvedli 
vgradnjo na stanovanjski hiši v Žalcu.

https://www.vrtine-palir.si/vrtine-za-ogrevanje/
https://gradnjainobnova.si/2020/08/31/vgradnja-geosonde-najbolj-varcen-sistem-ogrevanja/
https://gradnjainobnova.si/2020/08/31/vgradnja-geosonde-najbolj-varcen-sistem-ogrevanja/
https://gradnjainobnova.si/2020/08/31/vgradnja-geosonde-najbolj-varcen-sistem-ogrevanja/
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Akumulacijski 
kamniti kamini 

Predstavljamo izjemno kolekcijo masivnih kamnitih kaminov Nunnauuni. 
Linija NELA je sedaj celo na voljo po bolj dostopnih promocijskih ce-
nah, brez kompromisov pri kvaliteti materiala in izdelave. Akumulacij-
ske kamnite kamine odlikuje izjemen dizajn in zelo učinkovito gretje. 
Narejeni so iz edinstvenega mammutti kamna, ki oddaja toploto še več 
ur po tem ko prenehamo s kurjenjem. Ob enem pa jih lahko priklopite 
celo na centralni sistem ogrevanja. 

Izdelaj svoj kamin!
Plošče za oblaganje kaminov
Grenaisol plošče odlikuje enostavna obdelava, 
majhna teža, uporabni format. Nudijo možnost 
izdelave različnih oblik, tako profesionalnim izde-
lovalcem kaminov in domačim mojstrom, ki želijo 
enostavno, s pomočjo pravega, ekološko neopo-
rečnega materiala, izdelati svoj kamin.

VEČOglejte si izjemno kolekcijo

Video kako poteka vgradnja

https://gradnjainobnova.si/2018/02/05/kamin-po-vasih-zeljah-in-zahtevah/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/05/kamin-po-vasih-zeljah-in-zahtevah/
https://gradnjainobnova.si/2020/09/09/izdelaj-svoj-kamin-plosce-za-oblaganje/
https://gradnjainobnova.si/2020/09/09/izdelaj-svoj-kamin-plosce-za-oblaganje/
https://gradnjainobnova.si/2020/09/09/izdelaj-svoj-kamin-plosce-za-oblaganje/
https://gradnjainobnova.si/2020/09/09/izdelaj-svoj-kamin-plosce-za-oblaganje/


6

Popoln solarno/veterni 
komplet za vikende ...
Izjemna in enostavna rešitev za prido-
bivanje električne energije za vaš vi-
kend, brunarico, čebelnjak, prikolico, … 
Popoln komplet v predsezonski akciji 
-50%! Dobava in montaža.

Starejši in nepravilno grajeni odprti ali zaprti kamini imajo pogosto 
preveliko porabo, slabe izkoristke, dimijo in ne zagotavljajo varne 
uporabe. Na voljo je rešitev - sanacijska kaminska kaseta, ki se vgradi 
v že obstoječe kurišče. Ob odličnem izgorevanju zagotavlja maksi-
malno toploto ob najmanjši porabi goriva. Rešitev je primerna tudi 
za menjavo starih kaminskih vložkov s slabim izkoristkom.

VEČ

Odlična REŠITEV za sanacijo dotrajanih kaminov

Enostavno se vgradi v že obstoječe kurišče

VEČVeč o rešitvi najdete TUKAJ

Sanacijske 
kaminske kasete

PREJ POTEM

https://gradnjainobnova.si/2019/09/10/resitev-za-sanacijo-kaminov-in-odprtih-kurisc-%f0%9f%91%8c/
https://gradnjainobnova.si/2019/09/10/resitev-za-sanacijo-kaminov-in-odprtih-kurisc-%f0%9f%91%8c/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/solarne-resitve-za-ogrevanje-sanitarne-vode/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/solarne-resitve-za-ogrevanje-sanitarne-vode/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/solarne-resitve-za-ogrevanje-sanitarne-vode/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/solarne-resitve-za-ogrevanje-sanitarne-vode/
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Toplotna 
črpalka [brez 

dvoma o 
učinkovitosti]

V kolikor niste povsem prepričani, da toplotna črpalka, ki v večini pri-
merov ogreva vodo do 60° C, zadošča za potrebe vašega objekta se 
dvomom lahko izognete s trenutno najučinkovitejšo visokotempera-
turno - dvo kompresorsko toplotno črpalko na tržišču. HITACHI Yutaki 
S80 brez pomoči grelcev pripravlja ogrevalno vodo do 80° (tudi pri zu-
nanji temperaturi -20°C) in je primerna tudi za radiatorsko ogrevanje. 

Preverite več o tej učinkoviti toplotni črpalki VEČ

Idealno za vikend: 
Solarni bojler

Za delovanje ne potrebuje ele-
ktrične energije. Vgrajen je 120 
literski bojler (na voljo tudi ve-
čji), montaža je zelo enostav-
na, sistem ne potrebuje črpalk, 
diferencialne elektronike, tipal 
..., le 2m2 površine. Sedaj -40%!

VEČKLIK TUKAJ

https://gradnjainobnova.si/2020/09/11/hitachi-prihodnost-ogrevanja/
https://gradnjainobnova.si/2020/09/11/hitachi-prihodnost-ogrevanja/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/solarne-resitve-za-ogrevanje-sanitarne-vode/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/solarne-resitve-za-ogrevanje-sanitarne-vode/
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Talno 
ogrevanje 
z elektriko

Nepogrešljivo za kopalnice! Vgradnja je možna v estrih tik pod talno po-
vršino ali direktno pod laminat. odlična rešitev za dopolnilno ogreva-
nje, za kopalnice ali za prostore kjer želimo topla tla ali nimamo mo-
žnosti vgradnje drugega vira ogrevanja. Upravljanje je ločeno za vsak 
prostor, lahko ga poljubno reguliramo. Če ogrevanja ne potrebujemo, 
ga preprosto izklopimo.

Sodoben kotel 
na polena
Predstavljamo vam tehnolo-
ško izjemno napreden upli-
njevalni kotel UPX, ki ustreza 
vsem ekološkim standardom 
in lesa ne kuri ampak uplini 
kar omogoča doseganje izje-
mnih izkoristkov 

VEČIzpod tuša stopite na prijetno ogreta tla

Oglejte si tale video:

https://gradnjainobnova.si/2020/09/11/elektricno-talno-ogrevanje-2/
https://gradnjainobnova.si/2020/09/11/elektricno-talno-ogrevanje-2/
https://gradnjainobnova.si/2018/03/26/942/
https://gradnjainobnova.si/2018/03/26/942/
https://gradnjainobnova.si/2018/03/26/942/
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Suhomotažni 
estrih z utorom 

za talno gretje 
[NOVOST]

Vermital pohodne plošče, novost na področju toplotne prenove! V 
enem izdelku nudijo vse, kar je potrebno za kvalitetno končana tla. Gre 
za edinstveno suhomontažno pohodno izolacijo in trenutno najbolj 
odziven sistem za montažo talnega gretja. Odlične so tudi v kolikor ne 
planirate vgradnje talnega gretja. V tem primeru se polagajo obrnjene z 
utori navzdol. Ob njihovi montaži se povsem izognete vgradnji mokre-
ga estriha. Izvedba je suha, hitra, enostavna, varčna in cenovno ugo-
dna. Plošče so idealne tudi tam, kjer ni dovolj višine za klasični estrih, 
težavah z obreminitvijo objekta in/ali časovno stisko pri sušenju klasič-
nega estriha.  Sistem je lahko popolnoma suhomontažen ali pa se lepi 
z lepilom za keramiko.

Polaganje je hitro in 
enostavno (video)

Možnost samoizvedbe zadevo 
občutno poceni. Pri suhomon-
taži je možna demontaža in 
ponovna uporaba. VERMITAL 
plošče so uporabne tudi kot 
stensko gretje.

https://gradnjainobnova.si/2019/10/01/plosce-z-utorom-za-talno-ogrevanje/
https://gradnjainobnova.si/2019/10/01/plosce-z-utorom-za-talno-ogrevanje/
https://gradnjainobnova.si/2019/10/01/plosce-z-utorom-za-talno-ogrevanje/
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Nepogrešljiv dodatek h kaminu ali 
štedilniku na drva. So moderni in 
elegantni. Na voljo različni, nadvse 
simpatični modeli. Oglejte si jih in 
izberite ravno pravšnjega za vaš 
dom.

Solarni kolek-
tor, ki ogreva 

in prezračuje!

Enostavna in učinkovita naprava za prezračevanje ter dogrevanje pro-
stora in to popolnoma brez obratovalnih stroškov. Toplozračni sončni ko-
lektor SolarVenti prezračuje ter dogreva stanovanjske hiše, počitniške 
hiše, zidanice, garaže, kleti, mobilne hiše, avtodome, plovila … samo z 
uporabo brezplačne sončne energije. Deluje po sistemu vpihovanja 
toplega zraka v objekt, zato ob enem greje ali dogreva in prezračuje!

Oglejte si video in se seznanite z načinom delovanja:

VEČ

Simpatični regali za drva

Modeli, dimezije in cene

https://gradnjainobnova.si/2019/04/05/solarni-toplozracni-kolektor/
https://gradnjainobnova.si/2020/03/16/zalogovniki-za-drva/
https://gradnjainobnova.si/2020/03/16/zalogovniki-za-drva/
https://gradnjainobnova.si/2020/03/16/zalogovniki-za-drva/
https://gradnjainobnova.si/2019/04/05/solarni-toplozracni-kolektor/
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Montažni dimniški 
sistem EKOKER

INOX dimniški sistem 
V enoslojni ali troslojni izvedbi. 
Odlikuje jih hitra montaža, izpo-
polnjena zasnova, odlična pro-
tipožarna varnost. Gre za visoko 
kakovosten in odlično izoliran 
dimnik. Zaradi svojih prednosti 
je čedalje bolj zaželen in nav-
dušuje tudi z  nadvse ugodno 
ceno. Ima vse potrebne certi-
fikate za varnost, izolacija je iz 
mineralnih vlaken.

Odlikuje enostavna in hitra 
montaža – brez dodatnih stro-
škov vgradnje. Komponente so 
izdelane iz vrhunskih materialov, 
ki so odporni na vse zunanje in 
notranje vplive (temperaturne, 
vremenske, kislinske). Je edini 
dimniški sistem v Sloveniji s cer-
tifikatom EN (ustreza vsem zah-
tevam na dimniškem segmentu 
in mednarodnim standardom s 
področja ognjevzdržnih materi-
alov. 

Preverite več o predstavljenih 
rešitvah dimniških sistemov

VEČ

https://gradnjainobnova.si/2018/02/05/dimniski-sistemi-ekoker/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/05/dimniski-sistemi-ekoker/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/05/dimniski-sistemi-ekoker/


12

Lončena peč. 
Postavljena v 
le nekaj urah!

Predstavljamo izjemno kaminsko lončeno peč (kamin prihodnosti). Se-
daj je na voljo tudi pri nas.  Odlično se poda tako v sodoben, kot tradici-
onalno zasnovan dom. Njihova velika prednost je izjemna akumulacija 
toplote. Še dolge ure po zadnjem nalaganju v kurišče, lahko uživamo v 
prijetnem občutku toplote, ki jo oddajajo v prostor. Manj je nalaganja 
polen. Montaža je enostavna hitra.

Oglejte si modele in video kako poteka montaža

Komplet sistem za 
ogrevanje sanitarne vode
Solarni kolektor s kombiniranim boj-
lerjem sanitarne vode. Odlična in ce-
novno dostopna rešitev. Kolektorje 
montiramo na streho, steno, balkon 
ali teraso, ... na voljo že za 990,00€ + 
DDV. Subvencija EKO SKLADA 30%. 

VEČMontaža zagotovljena

https://gradnjainobnova.si/2020/02/14/prijetno-toplo-kot-je-bilo-v-casu-janka-in-metke/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/14/prijetno-toplo-kot-je-bilo-v-casu-janka-in-metke/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/solarne-resitve-za-ogrevanje-sanitarne-vode/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/solarne-resitve-za-ogrevanje-sanitarne-vode/http://
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/solarne-resitve-za-ogrevanje-sanitarne-vode/
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Komplet sistem za 
ogrevanje sanitarne vode

Edini kamin, 
kjer kurjenje ni 

potrebno

Rešitev za vse, ki ne želite imeti opravka z drvi in kurjenjem! Kamin na 
bioetanol, novost na trgu po kateri se pojavlja vedno večje zanimanje. 
Odličen je tudi, ko ni prostora in možnosti za montažo dimnika Ka-
mini na bioetanol so pravo revolucionarno odkritje. Ognjeni plameni 
poskrbijo za prijetno vzdušje in toploto. Montaža je enostavna. Gre za 
cenovno ugodno rešitev (že od 140,00 dalje). Na voljo več modelov.

Oglejte si ponudbo v spletni trgovini

Drvarnica v svoji 
najlepši obliki
Estetsko dovršena lopa za drva, ki po-
leti ponuja tudi prostor za shranjeva-
nje vrtnega pohištva in vrtnega orod-
ja. Posebej praktično se, zaradi lahke 
konstrukcije, izkaže možnost vgra-
dnje na steno ute. Ugodna cena.

VEČPreveri v spletni trgovni

VEČ

https://www.rotar.si/sl/KOSILNICE-VRTNI-TRAKTORJI-IN-OSTALI-STROJI-ZA-VRT/?filter=VRSTA-STROJA:PIHALNIKI-SESALCI-POMETACI
https://www.drva.info/sl/izdelki/eko-kamini
https://www.drva.info/sl/izdelek/biohort-woodstock-9003414380103
https://www.drva.info/sl/izdelek/biohort-woodstock-9003414380103
https://www.drva.info/sl/izdelki/eko-kamini
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Simpatična 
kaminska peč 

na PELETE 

Thermo Style 120 je idealna peč na pelete za centralno ogrevanje majh-
nega do srednje velikega doma, zahvaljujoč 12 KW toplote (zmoglji-
vost običajno več kot zadostuje za povprečni dom). Možen je priklop 
na radiatorje, talno gretje in solarni kotel. Izjemen je tudi model Smart 
120 (štedilnik na pelete) za ogrevanje, ki omogoča tudi kuhanje na lito-
železni plošči, peko v pečici ter proizvodnjo tople sanitarne vode.

VEČModeli kaminskih peči in štedilnikov [katalog]

VEČ

https://www.kipkop.si/ponudba/ogrevanje/toplozracni-kamini-in-kaminski-vlozki-na-pelete
https://gradnjainobnova.si/2020/02/12/zakaj-izbrati-klover/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/12/zakaj-izbrati-klover/
https://www.kipkop.si/ponudba/ogrevanje/toplozracni-kamini-in-kaminski-vlozki-na-pelete
https://gradnjainobnova.si/2020/02/12/zakaj-izbrati-klover/
https://www.kipkop.si/ponudba/ogrevanje/toplozracni-kamini-in-kaminski-vlozki-na-pelete
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Delavska hranilnicaDH Krediti

Pomagamo graditi sanje 
DH Gotovinski kredit 

• za obnovo in ureditev doma, vrta in okolice, za nakup pohištva ali  
za poplačilo drugih, manj ugodnih gotovinskih kreditov

• izjemno ugodne fiksne in spremenljive obrestne mere
• doba odplačila do 7 let
• brez zavarovanja, s plačilom stroška ocene tveganja

DH Stanovanjski kredit
• za gradnjo in obnovo doma, nakup nepremičnine ali poplačilo  

manj ugodnih kreditov
• izjemno ugodne fiksne in spremenljive obrestne mere 
• doba odplačila do 20 oz. 30 let   
• različne oblike zavarovanj

Več informacij na www.dh.si  
ali v poslovnih enotah hranilnice.
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