RIKA – novosti, predstavljene
na sejmu ISH v Frankfurtu
Podjetje RIKA iz sosednje
Avstrije je na tr`i{~u prisotno `e
ve~ kot 60 let. Danes to podjetje
s tradicijo spada v dru`bo vodilnih
ponudnikov visoko kakovostnih
kaminskih pe~i in je s pe~mi
na pelete vodilno na nem{ko
govore~em trgu. RIKA je pojem
za kakovost, inovativnost in oblikovanje. To se odra`a tudi v
nenehnem nadaljnjem razvoju
pe~i RIKA. Poleg svojega raziskovalnega in razvojnega dela
se RIKA udele`uje tudi {tevilnih javnih investicijskih projektov.
Rezultat tak{nega sodelovanja so
novi izdelki in tehnologije, nekatere od teh so bile predstavljene
tudi na sejmu v Frankfurtu.

IMPOSA
Kaminska pe~ je dokaj velika
in zato omogo~a nalaganje tudi
zelo velikih polen. Maksimalno
udobje ponuja ro~no krmiljenje dovajanja zraka, name{~eno
na zadnji steni pe~i zgoraj.
Zagotavlja nastavljanje na udobni vi{ini brez pripogibanja in
preverjanje trenutne nastavitve
tudi iz oddaljenosti. Dodaten
plus je posebna varnostna funkcija, ki zmanj{uje nevarnost
naklju~nega odvzema zraka. Še
ena pomembna lastnost te pe~i
je izjemno velik volumen za shranjevanje toplote. Debela kamni-

ta obloga zagotavlja optimalno
shranjevanje energije in dolgotrajno spro{~anje naravnega, prijetnega sevanja toplote. Obloge
iz kamna bodo v prihodnje v
dveh priljubljenih izvedbah - iz
lojevca in iz pe{~enca.

FOX II Rikatronic³
Fox je `e od prihoda na
tr`i{~e ena izmed najbolj priljubljenih pe~i. Sedaj ima novo preobleko. Nova pe~ Fox II Rikatronic3
se posebej odlikuje s svojo obliko
ter daje eleganco in edinstveno
po~utje v prostoru. Enostavno in
udobno upravljanje je bila pri Riki
vedno glavna prednostna naloga, tako je zdaj nova kaminska
pe~ opremljena tudi s sistemom
Rikatronic3, ki omogo~a ve~ udobja pri ogrevanju. Tako tudi ta
pe~ sledi standardni tehnologiji
prihodnosti in nudi uporabnikom
predvsem tri poglavitne prednosti
v ogrevanju:
- udobje - s senzorjem nadzorovano prezra~evanje in samodejni prikaz optimalnega ~asa
za ponovno nalaganje polen,
- var~evanje z do 50% manj{o
porabo lesa v primerjavi z obi~ajnimi pe~mi brez
Rikatronic3 sistema,
- prijaznost do okolja zaradi
zmanj{anja emisij na minimum.

PICO
Ne dr`i vedno, da je najve~ji
tudi najmo~nej{i. Skupaj s {tevilnimi novostmi je RIKA predstavila tudi novo manj{o peletno pe~
PICO. Sodobna oblika in dovr{eno
oblikovanje dajeta novi peletni
pe~i PICO harmoni~no kompozicijo. Kljub svoji majhnosti ima
razmeroma velik zalogovnik
za pelete in omogo~a ~udovit
pogled na ogenj.
Kaminsko pe~ PICO je mo`no
dobaviti v skupno desetih
razli~nih barvnih variantah, zato
se najde za vsak okus nekaj. Poleg
tega je opremljena z najnovej{o
tehnologijo za peletne pe~i. Kot
pri najsodobnej{ih peletnih pe~eh
TOPO, COMO in REVO, tako tudi
pri novi PICO pe~i poskrbi kontinuirani brezstopenjski motor
dovajalnega pol`a za precej ti{je
delovanje. Nova kaminska pe~ je
opremljena tudi s prenosnim predalom za pepel, kar uporabniku
omogo~i la`je ~i{~enje zgorevalne
komore.

TOPO
Peletne pe~i proizvajalca RIKA
ne presene~ajo le zaradi najbolj{e
tehnologije, ampak o~arajo tudi
s svojo izjemno obliko. Zadnji
dokaz za to je pe~ na pelete
TOPO, ki je pred kratkim prejela svetovno priznano nagrado

Kamin FOX II Rikatronic³

Kamin Topo

za oblikovanje iF (International
Forum Design).
Model TOPO spada med prve
kaminske pe~i RIKA, ki so neodvisne od zraka iz prostora in deluje
zaradi novega sistema dovajanja
pelet {e posebej tiho. Še ena prednost te pe~i je velik zalogovnik
pelet za izredno dolgo delovanje.
Novost so tudi dodatne tri
razli~ice kamnite obloge.

INDUO
Vse izku{nje in ideje zdru`ene
v enem kaminu - napovedujemo
novost na podro~ju ogrevanja v
svetovnem merilu: kombinirani
kamin INDUO na drva in pelete.
S tem modelom so se uresni~ile
na{e sanje, saj deluje brez preurejanja in preklapljanja kuri{~a.
INDUO bo pri nas na voljo v
prvi polovici leta 2012. •
Andrej Gruden

