
Lončene peči so del naše tradicije že več stoletij. Tako kot pred davnimi leti jih tudi danes še 
vedno izdelujejo mojstri pečarji. Lončene peči  so z leti postale vrhunske ogrevalne naprave  z 
visokimi izkoristki in  prijetnim vplivom na toplotno in bivalno ugodje človeka.  Kaj je lahko 
sploh bolj prijetno kot hladen zimski večer, ki ga preživite ob prijetni toploti lončene peči?

MASIVNE LONČENE PEČI HROVAT
Ko se srečata tradicija in tehnologija



Toploti dajemo obliko – že 60 let Kurišče – Kvaliteta in masivnost obrtniškega izdelka
Jedro vsake Masivne lončene peči Hrovat predstavlja masivno šamotno kurišče, 
ki je sestavljeno  iz  kompaktnih šamotnih elementov. Kurišča so enostavna 
za montažo hkrati pa s svojo masivnostjo izvrstno akumulirajo toploto 
ter kljubujejo vsem mehanskim in toplotnim obremenitvam. Poglobljeno 
zaobljeno dno kurišča omogoča enostavno nalaganje večje količine drv in 
optimalno razporeditev toplote v kurišču. 

Vrata M-Line – Dizajn in tehnologija za vaš dom
Vse Masivne lončene peči Hrovat imajo moderna in tehnično 
dovršena vrata kurišča M-Line, ki se dimenzijsko in oblikovno 
prilagajajo modelu peči. Prek okvirja vrat v kurišče vstopa 
zgorevalni zrak, ki omogoča optimalno zgorevanje ter hkrati 
preprečuje sajenje stekla. Ročka na spodnjem robu vrat omogoča 
regulacijo dovoda zraka s katerim lahko upravljate proces 
zgorevanja. Vrhunska vrata z dovodom zgorevalnega zraka 
ter masivno šamotno kurišče omogočajo našim pečem čisto 
zgorevanje, visoke izkoristke ter najdaljšo življenjsko dobo. 
Modeli vrat z dvojnim steklom omogočajo višje temperature 
v kurišču, maksimalno akumulacijo toplote in preprečujejo 
pregrevanje prostora – idealno za nizkoenergijske in pasivne hiše. 

Akumulacijski dimovodni kanali 
– Zaloga toplote za cel dan
Vroči dimni plini, ki nastajajo ob gorenju potujejo iz kurišča v sistem masivno 
grajenih šamotnih akumulacijskih kanalov. Na svoji poti oddajajo toploto in na 
koncu izstopijo iz peči v dimovodno napravo. Akumulacijski šamotni kanali 
sprejeto toploto vročih dimnih plinov akumulirajo in jo počasi prenašajo na 
površinsko obzidavo peči, ki se nežno segreva ter v prostor seva prijetno sevalno 
toploto.

Lastnik podjetja
Hrovat Jurij, inž.stroj.
pečarski mojster

Smo družinsko podjetje z več kot 60-letno tradicijo 
v izdelovanju lončenih masivnih peči, krušnih 
peči ter ostalih ogrevalnih naprav na drva 
in pelete. Znani smo po svojem inovativnem 
pristopu, vrhunskih rešitvah in dovršenih 
izdelkih za najzahtevnejše kupce. Svoje dolgoletno 
obrtniško in rokodelsko znanje pa nadgrajujemo 
z novimi znanji in tehnologijami. Kljub našemu 
individualnemu in inovativnemu pristopu k 
gradnji masivnih lončenih peči smo se odločili, 
da tokrat našim kupcem ponudimo nekaj povsem 
novega. Masivne lončene peči Hrovat omogočajo 
hitro in enostavno izbiro peči, ki ste si jo vedno 
želeli, hkrati pa ohranjajo vrhunsko kvaliteto in 
raznolikost.  

Masivne lončene peči Hrovat so plod razvoja, 
testiranj, uporabe najnovejše tehnologije in 
materialov ter dolgih let obrtniških izkušenj naših 
mojstrov pečarjev. 

CELOSTNA GRAFIŒNA PODOBA 
KLUB MOJSTROV SLOVENIJE

CELOSTNA GRAFIŒNA PODOBA 
KLUB MOJSTROV SLOVENIJE



Nežna toplota lončene peči 
Lončena peč ni samo ogrevalna naprava ampak središče vsakega doma, ki s svojo prijetno toplino osrečuje 
celotno družino. Na začetku nastane ideja, nato sledi oblika, strokovni materiali ter spretnost pečarjevih 
rok, ki skupaj omogočijo nastanek vrhunske in unikatne ogrevalne naprave.

Oddaja toplote po pravilu 80/20 - idealno za nizkoenergijske hiše
Masivne lončene peči Hrovat s steklenimi vrati oddajajo toploto v prostor po pravilu 80/20. Takoj ob 
začetku gorenja začne v prostor skozi steklo intenzivno sevati toplota plamena v kurišču. Na ta način se 
v prostor sprosti pribl. 20 % vse toplote, ki se sprosti ob gorenju. Ostala toplota se akumulira v masivni 
šamotni masi in se nežno 
prenaša na zunanjo obzidavo 
peči. Ta nežna oddaja toplote je 
izredno ugodna za človeka in 
prijetno ogreje prostor. Z nežnim 
sevanjem zunanje obzidave 
peči se v prostor sprosti še 
preostalih 80 % toplote. Naše 
masivne lončene peči prostor 
hitro ogrejejo nato pa nežno 
sevajo toploto v prostor še 8-24h 
po nalaganju drv (odvisno od 
akumulacijske mase peči). Tak 
način ogrevanja je idealen za 
hiše z majhnimi toplotnimi 
potrebami, saj ne prihaja do 
pregrevanja objekta. 

Vrhunski materiali za optimalno delovanje in  popolno eleganco 
Ker želimo našim strankam ponuditi le najboljše uporabljamo pri izdelavi 
Masivnih lončenih peči Hrovat zgolj vrhunske pečarske materiale in 
opremo. Najkakovostnejši pečarski šamot in malte ter masivne plošče iz 
litega šamota omogočajo dolgo življenjsko dobo ter optimalno delovanje 
naših peči. Zunanjost naših peči je lahko izdelana iz vrhunskih pečnic 
italijanskih in nemških proizvajalcev, naravnega dekorativnega kamna, 
ometanih šamotnih plošč ali pa masivne pločevine. Vsak material peči 
doda svoj pečat in jo naredi unikatno, namenjeno prav vam.  Moderno 
ali tradicionalno, minimalistično ali pa ekstravagantno, vašo peč bomo 
naredili tako, da jo boste z veseljem občudovali še dolga leta.

NAČIN ODDAJE TOPLOTE

Direktna toplota skozi steklo 
(direktno sevanje)

Akumulacija toplote
(nežno sevanje)

20%

80%

TOWER MINI 
Mere peči (ŠxGxV): 63 x 60 x 196 cm
Mere vrat ŠxV: 33 x 44(55) cm
Nazivna toplotna moč : 2,5 - 3,5 kW
Izkoristek: > 80 %
Čas toplotne akumulacije: 8 - 12 h
*Realno je čas akumulacije lahko tudi do 24h 
*Na sliki izvedba z nišo za drva s steklom
DEKOR: naravni kamen in steklo

Tipske Masivne lončene peči Hrovat - Serija TOWER

TOWER MIDI
Mere peči ŠxGxV: 85 x 60 x 196 cm
Mere vrat ŠxV: 44 x 44 cm
Nazivna toplotna moč : 3 - 4,5 kW
Izkoristek: > 80 %
Čas toplotne akumulacije: 8 - 12 h
*Realno je čas akumulacije lahko tudi do 24h
DEKOR: pečnice

TOWER MAXI 
Mere peči ŠxGxV: 105 x 78 x 196 cm
Mere vrat ŠxV: 44 x 55 cm
Nazivna toplotna moč : 4 - 6 kW
Izkoristek: > 80 %
Čas toplotne akumulacije: 8 - 12 h
*Realno je čas akumulacije lahko tudi do 24h
DEKOR: masivna pločevina

ZUNANJA 
OBLOGA peči

omogoča enakomerno in 
blago oddajo toplote v prostor 
– 80 % toplote
Lahko je izdelana iz:
- vidnih šamotnih plošč
- ometanih šamotnih plošč
- pečnic
- naravnega kamna

KURiŠče iZ 
MASiVNeGA 
pečARSKeGA 
ŠAMOTA

- omogoča čisto zgorevanje
pri visokih temperaturah

- odporno na mehanske in
toplotne obremenitve

- poglobljeno kurišče za 
optimalno gorenje in 
lažje nalaganje drv

DOVOD 
ZGOReVALNeGA 
ZRAKA iZ OKOLiCe

omogoča optimalno 
delovanje peči 
neodvisno od zraka v prostoru
Krmiljenje je lahko:
- ročno
- mehansko avtomatsko
- elektronsko avtomatsko

KURiLNA VRATA 
Z DVOJNO 
ZASTeKLiTViJO

- omogočajo delno oddajo 
toplote skozi steklo – 20 % toplote

- omogočajo dotok zraka v kurišče 
in njegovo regulacijo

DiMNiŠKi pRiKLOp

omogoča priklop na dimnik - 
levo, desno,, zadaj ali zgoraj

SiSTeM ŠAMOTNiH 
DiMOVODNiH 
KANALOV

masivna izvedba iz 
pečarskega šamota
- omogoča visoko 

učinkovitost sistema
- intenzivno akumulira 

toploto dimnih plinov

SPH 01 SPH 03SPH 02



Tipske Masivne lončene peči Hrovat - Serija CORNER

CORNER MINI 
Mere peči (ŠxGxV): 66 x 66 x 196 cm
Mere vrat ŠxGxV: 33 x 33 x 44(55) cm
Nazivna toplotna moč : 2,5 - 3,5 kW
Izkoristek: > 80 %
Čas toplotne akumulacije: 8 - 12 h
*Realno je čas akumulacije lahko tudi do 24h
DEKOR: pečnice

CORNER MIDI  

Mere peči ŠxGxV: 93 x 68 x 196 cm
Mere vrat ŠxGxV: 44 x 33 x 44 cm
Nazivna toplotna moč : 3 - 4,5 kW
Izkoristek: > 80 %
Čas toplotne akumulacije: 8 - 12 h
*Realno je čas akumulacije lahko tudi do 24h
DEKOR: naravni kamen

CORNER MAXI 
Mere peči ŠxGxV: 88 x 77 x 196 cm
Mere vrat ŠxGxV: 58 x 39 x 45 cm 
Nazivna toplotna moč : 4 - 6 kW
Izkoristek: > 80 %
Čas toplotne akumulacije: 8 - 12 h
*Realno je čas akumulacije lahko tudi do 24h
DEKOR: pečnice 

*Mere tipskih peči so okvirne in so odvisne 
od stanja na objektu.

Unikatne masivne lončene peči Hrovat
Prava eleganca v kombinaciji s popolno funkcionalnostjo
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