
Budúcnosť akumulácie tepla. ORTNER – akumulačná pec.
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Slnečné lúče  
priamo vo vašom domove.
Ten pocit, keď slnko hreje na pokožke. Predstavte si to. 
Spomínate si na ten príjemný a s ničím neporovnateľný pocit?

Vedeli ste, že slnečné žiarenie a tepelné žiarenie sú tvorené vlastne infračervenými vlnami? 
Akumulačná pec ORTNER má rovnaký účinok ako tepelné žiarenie. S akumulačnou pecou ORTNER 
posilníte váš imunitný systém a zdravie. Využite silu slnka, ktorá je uložená v dreve a vychutnajte si 
zdravé teplo, ktoré ohreje vašu pokožku a celé telo, priamo vo vašom domove.

Vaša akumulačná pec – šťastie vnútri (inside): 

›  sálavé teplo zaisťuje tú najpríjemnejšiu pohodu

›  na pokožke cítite silu slnka

›  slnečné lúče sú lúčmi tepla s vysokým 
podielom infračerveného vlnenia

›  akumulačná pec ORTNER posilňuje imunitný 
systém pomocou infračervených vĺn
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Teplo také, ako si želáte:  
rovnomerné a dlhotrvajúce.
Akumulačná pec ORTNER funguje bez teplovzdušných mriežok, preto 
nevíri žiadny prach. Energia sa transportuje pomocou infračerveného 
žiarenia. Vďaka tomu teplo pôsobí na telo, keď tieto lúče naň dopadnú.

Energia ohňa je ukladaná v akumulačnom systéme ťahov z keramického akumulačného materiálu vo vnútri pece. 
Následne sa postupne uvoľňuje cez jej sálavý povrch. Všetky predmety v miestnosti sú týmto teplom zohrievané, 
akumulujú ho a následne sálajú späť do okolitého prostredia vo forme tepelného žiarenia. Prúdenie vzduchu 
v miestnosti je na minime, preto sa žiadny prach v miestnosti nevíri. Zdravé teplo z akumulačnej pece ORTNER 
zvyšuje pohodu tela, mysle a duše. A táto pohoda v našom vnútri vyvoláva pocity šťastia.

Vaša akumulačná pec – šťastie vnútri (inside):  

›  dlhodobé, rovnomerné sálanie tepla

›  príjmená tepelná pohoda

›  nevíri sa žiadny prach

›  zdravé prostredie v interiéri, vhodné pre alergikov
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Vrátiť sa domov, prísť  
a oddýchnuť si.
Akumulačná pec ORTNER zmení váš domov na oázu pohody. 
Drevo pekne naukladané v ohnisku pece, horiace plamene, 
tiché praskanie a pokoj, ktorý sa z toho všetkého šíri, robia 
z neho špeciálne miesto.

Už od prvého okamihu budete cítiť silu akumulačnej pece. Jedinečnú atmosféru, ktorá vzniká. 
Všimnete si, ako sa všetko ukľudní, spomalí a ako z vás opadá všetok stres. S akumulačnou pecou 
ORTNER sa ponoríte do špeciálneho sveta relaxácie. Každodenný život zostane za dverami, keď je 
v dome pec ORTNER. Do vnútra vstúpi pokoj a šťastie.

Vaša akumulačná pec – šťastie vnútri (inside): 

›  príďte domov

›  upojte sa a spomaľte

›  každodenný život nechajte pred dverami

›  ponorte sa do špeciálneho sveta relaxácie
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ORTNER akumulačné pece  
pôsobia na všetky zmysly.
Akumulačné pece ORTNER nie sú len pastvou pre oči. Ponúkajú 
oveľa viac. Zistite, na čo sa môžu vaše zmysly tešiť.

Začína to pocitom, keď do rúk uchopíte drevo. Tento pocit pokračuje nezameniteľnou vôňou a praskotom dreva, 
ktoré sa šíria po jeho zapálení. Vrcholom je pohľad na krásne horiaci oheň v pohodlí vášho domova. Tieto 
zmyslové zážitky sú nenahraditeľné a nie je možné ich ani dostatočne opísať. A nakoniec sa opýtate sami seba: 
Ako som vydržal tak dlho bez akumulačnej pece ORTNER?

Vaša akumulačná pec – šťastie vnútri (inside): 

›  cíťte drevo vo svojich rukách

›  vnímajte jeho vôňu

›  počúvajte jeho praskanie

›  kochajte sa horiacimi plameňmi vo svojom domove
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Vaša akumulačná pec – šťastie vnútri (inside): 

›  bezpečie

›  vaše miesto úniku

›  špeciálne momenty

›  krásne spomienky

Zažite  
opäť pocit bezpečia.
Samotné slovo bezpečie, už keď ho len počujeme, tak v našom 
vnútri vytvára obrazy a emócie, ktoré sú s ním spojené. 
Vnútorné obrazy alebo aj vône, pocity na našej pokožke.

Akumulačná pec ORTNER poskytuje pocit bezpečia. Pocit, ako keby ste si zobrali kúsok času pre seba 
a našli ste si pokojné miesto, aby ste si na chvíľu oddýchli. Naše spomienky nás môžu na chvíľu 
uniesť do minulosti a spomenieme si na starých rodičov, ktorí mali možno sporák. Pamätáte si, čo ste 
cítili, keď ste zažili tieto chvíle pohody a harmónie s celou rodinou? Vytvorte miesto, ktoré vyžaruje 
bezpečnosť domova. Vytvorte si vlastný stredobod šťastia.
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Každá ORTNER
akumulačná pec je unikát.
Nejde o nejakú pec, ktorú ste videli kdekoľvek. ORTNER je akumulačná 
pec, ktorú si želáte mať vo svojom príbytku.

V súčasnosti je množstvo katalógov, ktorými je možné sa inšpirovať v oblasti bývania. Každý sa rád obklopuje 
krásnymi vecami, ktoré zodpovedajú presne jeho predstavám. Nájdite si svoj vlastný štýl, ktorý vám vyhovuje 
a zariaďte si svoj príbytok podľa neho. Váš majster kachliar je v tomto vašim partnerom.  
S akumulačnou pecou ORTNER získate dielo postavené priamo pre vás na mieru, ktoré sa presne hodí k vám 
a do vášho interiéru. Váš majster kachliar postaví akumulačnú pec ORTNER podľa vašich prianí a predstáv. 
Presne tak, ako to potrebujete. Koniec koncov, vy ste tiež jedinečným človekom. 

Vaša akumulačná pec – šťastie vnútri (inside): 

›  váš majster kachliar je vašim partnerom

›  nájdite pre seba tú dokonalú pec

›  vaše želania a predstavy sa zrealizujú

›  každá akumulačná pec ORTNER je unikátom
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Energia

Kyslík O2

  Uhlík C
Uhlík C

Popol / hnojivo

 Oxid uhličitý CO
2

Voda H2O

CO2 neutrálne kúrenie?  
Akumulácia! 
 
Je možné, aby bolo kúrenie prakticky CO2 neutrálne?  
S akumulačnou pecou ORTNER to nie je žiadny 
problém. Prečo to tak je... Nie je tajomstvom, 
že technológia vykurovania ORTNER je priateľská 
k životnému prostrediu.

Drevo, to je naakumulovaná slnečná energia
Strom ukladá CO2 zo vzduchu od začiatku svojho života. Pri optimálnom 
spaľovaní dreva nevznikajú pri vykurovaní v akumulačnej peci ORTNER 
žiadne ďalšie emisie, namiesto toho sa uvoľňuje len predtým do dreva 
absorbovaný CO2. S akumulačnou pecou ORTNER vykurujete takto 
CO2 neutrálne a šetrne k životnému prostrediu.

Obnoviteľný zdroj energie
Cyklus prírody prirodzene udržuje rovnováhu koncentrácie CO2 v atmosfére. 
Na mieste starého stromu vyrastie nový strom. Pokiaľ ide o drevo, tak máme 
dočinenia naozaj s obnoviteľným zdrojom energie.

Môžete cítiť účinok
Kľúčovým kritériom pre vyhodnotenie výkonu akumulačnej pece je tzv. 
účinnosť. Čo je vlastne vypočítaný pomer získanej energie k dodávanej energii. 
Pri akumulačnej peci ORTNER je táto účinnosť vyššia ako 80%. ORTNER 
akumulačná pec je preto veľmi dobrým „zhodnotiteľom paliva“.

Správne kúrenie
Pri zakurovaní platí nasledujúci princíp: Čím rýchlejšie sú vysoké teploty 
v spaľovacej komore, tým menej znečisťujúcich látok môže tvoriť dym. Dobrý oheň 
začína optimálne uloženým palivovým drevom. Musí byť suché a musí mať izbovú 
teplotu. V priebehu rokov sa technológia vykurovania vyvinula aj v moderných 
akumulačných peciach, ktoré veľmi dobre fungujú a zároveň dym, ktorý vzniká 
pri spaľovaní, obsahuje podstatne menej znečisťujúcich látok.



Energia

Kyslík O2

  Uhlík C
Uhlík C

Popol / hnojivo

 Oxid uhličitý CO
2

Voda H2O

Všetko o životnom prostredí
ORTNER akumulačné pece zaručujú najlepšiu kvalitu, a to všetko s ohľadom na životné 
prostredie. V Rakúsku im bola udelená environmentálna značka 37, tiež spĺňajú 
požiadavky nemeckého federálneho nariadenia o kontrole imisií úrovne 2. Zodpovedajú 
energetickej triede účinnosti A +.
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Správne dimenzované
Každá akumulačná pec ORTNER je navrhnutá presne 
pre veľkosť miestnosti, ktorú bude vykurovať.  
To znamená, že ju príliš ani neprekúri a ani v nej 
nebude chladno, zdroje sú optimálne využívané.

Správne kontrolované
Regulácia horenia ORTNER (ABS) reguluje prívod vzduchu počas 
horenia. Vypočíta optimálny čas prerušenia prívodu vzduchu 
z najvyššej teploty a automaticky ho reguluje. Týmto spôsobom sa 
v ohnisku najlepšie zachovávajú pahreba a teplo. Proces horenia 
neprebieha príliš rýchlo a akumulačná pec môže maximálne 
akumulovať teplo.

ORTNER trvalo udržateľný
Akumulačné pece ORTNER sú vyrobené tak, aby vydržali. Kvalitné miestne stavebné 
materiály a tradičné remeselné umenie idú ruka v ruke s najnovšími technológiami. 
Ak teda dnes investujete do akumulačnej pece, získate trvácny vykurovací systém, 
ktorý vám poskytne potešenie po mnoho rokov. 





Naše modely akumulačných 
pecí v kocke.
Bez ohľadu na to, ktorý model si vyberiete, akumulačná pec 
ORTNER je vždy tou správnou voľbou.

Prvým krokom na ceste k správnemu modelu je stanovenie potrebného výkonu a tým aj požadovaného 
množstva dreva. Váš majster kachliar vám s tým poradí.  
Spoločne s majstrom vyberiete taký formát presklenia dvierok, ktorý sa vám páči a vyhovuje vašim 
tvorivým predstavám.

Rovné akumulačné ohniská Tunel akumulačné ohniská Rohové akumulačné ohniská Kompaktné modely
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Rovné akumulačné ohniská.
ORTNER akumulačné ohniská sú k dispozícii rôzne veľké a s rôzne 
veľkými dvierkami. Určite si vyberiete taký model ohniska, ktorý 
bude zodpovedať vašim požiadavkám a snom.

Model Dávka paliva
max./min. Veľkosť dvierok Max. dĺžka polien

GO07-42/42 7/3,5 kg 42/42 25 cm

GO07-42/42-Set 7/3,5 kg 42/42 25 cm

GO 07-42/59 7/3,5 kg 42/59 25 cm

GO 07-42/59-Set 7/3,5 kg 42/59 25 cm

GO11-42/42 11/5,5 kg 42/42 33 cm

GO11-42/59 11/5,5 kg 42/59 33 cm

GO12-59/42 12/6 kg 59/42 50 cm

GO13-69/42 13/6,5 kg 69/42 50 cm

GO13-69/53 13/6,5 kg 69/53 50 cm

GO16-42/42 16/8 kg 42/42 33 cm

GO16-42/59 16/8 kg 42/59 33 cm

GO16-42/69 16/8 kg 42/69 33 cm

GO16-42/91 16/8 kg 42/91 33 cm

GO18-91/42 18/9 kg 91/42 50 cm

GO18-91/53 18/9 kg 91/53 50 cm

GO25-42/42 25/12,5 kg 42/42 50 cm

GO25-42/59 25/12,5 kg 42/59 50 cm

GO25-59/42 25/12,5 kg 59/42 50 cm

91/53

91/42

69/53

69/42

59/42

42/91

42/69

42/59

42/42

Rozmery v cm



Tunel akumulačné ohniská.
ORTNER akumulačné ohniská tunel umožňujú vychutnať si pohľad 
na oheň z dvoch strán - spredu a zozadu.

Model Dávka paliva
max./min. Veľkosť dvierok Max. dĺžka polien

ST11-42/42 11/5,5 kg 42/42 33 cm

ST11-42/59 11/5,5 kg 42/59 33 cm

ST12-59/42 12/6 kg 59/42 50 cm

ST13-69/42 13/6,5 kg 69/42 50 cm

ST13-69/53 13/6,5 kg 69/53 50 cm

ST18-91/42 18/9 kg 91/42 50 cm

ST18-91/53 18/9 kg 91/53 50 cm
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91/53

91/42

69/53

69/42

59/42

42/59

42/42

Rozmery v cm



Model Dávka paliva
max./min. Veľkosť dvierok Max. dĺžka polien

SE09-73/46/38 9/4,5 kg 73/46/38 33 cm

SE11-56/56/42 11/5,5 kg 56/56/42 33 cm

SE11-56/56/53 11/5,5 kg 56/56/53 33 cm

SE12-73/50/42 12/6 kg 73/50/42 50 cm

SE12-73/50/53 12/6 kg 73/50/53 50 cm

SE13-84/50/42 13/6,5 kg 84/50/42 50 cm

SE13-84/50/53 13/6,5 kg 84/50/53 50 cm

SE16-56/56/69 16/8 kg 56/56/69 33 cm

Rohové akumulačné ohniská.
Rohové akumulačné ohniská ponúkajú pohľad na oheň z dvoch strán. 
Nerušený výhľad na oheň je možný, v závislosti od projektu pece, z pravej 
alebo ľavej strany.

84/50/53

84/50/42

73/50/53

73/50/42

73/46/38

56/56/69

56/56/53

56/56/42

Rozmery v cm



Kompaktné modely.
Pre každé želanie je pripravený ten správny model akumulačného 
ohniska spolu s akumulačnými prstencami.

Model Dávka paliva
max./min. Veľkosť dvierok Max. dĺžka polien

GO5-set 5/4 kg 35/46 33 cm

GO5-set tunel 5/2,5 kg 35/46 33 cm

GOR44 malé dvierka 6/3 kg 25/44 25 cm

GOR44-set malé dvierka 5/3 kg 25/44 25 cm

GOR44 veľké dvierka 6/3 kg 35/46 25 cm

GOR44-set veľké dvierka 5/3 kg 35/46 25 cm

GO8 bočne 8/4 kg 35/46 33 cm

GO8 hore 8/4 kg 35/46 33 cm

GO8 tunel bočne 8/4 kg 35/46 33 cm

GO8 tunel hore 5/2,5 kg 35/46 33 cm

Rozmery v cm
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Tesný mechanizmus regulácie 
prívodu vzduchu
Mechanizmus regulácie prívodu vzduchu 
je špeciálne navrhnutý a tvorený systémom 
masívnych tanierov. Je zárukou výbornej tesnosti 
a vyznačuje sa kvalitnou konštrukciou. Kvalitu 
ovládania a funkčnosti mechanizmu je možné 
doslova cítiť...

Patentované tvarovky výstelky 
ohniska
Viacnásobne ocenené akumulačné ohnisko 
ORTNER (GOS) zaisťuje nielen optimálne 
spaľovanie v spaľovacej komore, ale vďaka 
inovatívnej skladbe materiálov má tiež 
významný akumulačný efekt.

Ideálna spaľovacia komora
Obloženie spaľovacej komory systémom 
tvaroviek tvoriacich výstelku vnútra ohniska 
(GOS) a usporiadanie otvorov medzi týmito 
tvarovkami spoločne zaisťujú optimálne 
zmiešavanie spalín s kyslíkom.  Vďaka 
technológii spaľovania zvyškov splynených 
plynov v dohorievacej komore z liateho 
žiaruvzdorného betónu ORTNER 2200 
je palivové drevo dokonalo spálené. 

V čom je akumulačné ohnisko ORTNER  
výnimočné.
Všetky akumulačné ohniská ORTNER majú atraktívny vzhľad. Tak ako sme každý jedinečnou osobnosťou, 
tak je skutočne jedinečné aj akumulačné ohnisko ORTNER. V čom spočíva jeho výnimočnosť?



Samozatváracie a zaisťovacie 
dvere
Pre dokonalý komfort: Dvere akumulačného ohniska 
ORTNER sú opatrené bezpečným a praktickým 
samouzatváracím mechanizmom kľučky. Všetko zostáva 
tam, kde má, a tak si môžete vychutnávať teplo až po dobu 
24 hodín bez starostí.

Dvojité tesnenie
Dvojité tesnenie slúži na to, aby 
nedochádzalo k žiadnemu úniku tepla 
a mohli ste si vychutnať dlho príjemné 
sálavé teplo.

Dvojité presklenie
Vlastnosť dvojitého presklenia, dobre izolovať 
teplo, je pri každom akumulačnom ohnisku 
štandardom, bráni nadmernému sálaniu a s tým 
spojenému sprievodnému prehrievaniu interiéru. 
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ORTNER KMS –  
horúce srdce 
akumulačnej pece.
V každej akumulačnej peci ORTNER  
je základom horúce jadro:  
ORTNER KMS (Keramik-Modul-Speichersystem 
= Keramický Modul Systému akumulácie) 
je vysokovýkonný akumalačný systém, ktorý 
zaisťuje to, že sa tepelná energia uvoľňuje 
postupne po dlhý čas a rovnomerne. Aké je 
tajomstvo KMS?

ORTNER KMS 
Ohnisko   spolu s KMS   tvoria jadro pece - 
ORTNER Inside. Špeciálna schopnosť akumulácie 
je zaistená výrobnými procesmi a vybranými 
surovinami, ktoré garantujú kvalitu a efektivitu. Je to 
možné vďaka dlhoročným skúsenostiam a vývoju, 
ktorými vo firme ORTNER disponujeme.

Skutočný originál
Tajný recept ORTNER keramických vysoko 
akumulačných ťahov je: Ak si vezmeme vysoko 
kvalitný tepelne vodivý karbid kremíka (SiC), 
ktorý je vyformovaný do akumulačnej tvarovky 
a vypálime ho pri teplote nad 1 000 °C, potom 
získame špeciálnu mimoriadne odolnú a vysoko 
akumulačnú tvarovku ORTNER, nazvanú skratkou 
KMS.

Ohnisko KMS

Takto kúrime efektívne
Čím je akumulačnej hmoty viac, tým je akumulačná 
kapacita vyššia - princíp, ktorý odlišuje jednotlivé 
akumulačné systémy. A vďaka vysokým teplotám, 
dosiahnutým pri spaľovaní paliva v ohnisku, 
je spaľovanie možné takmer bez škodlivín. Horúce 
spaliny sú vedené keramickými ťahmi KMS 
a akumulačná masa sa nabíja príjemným teplom.
Až 24 hodín.



Záverom:
ORTNER akumulačná pec s KMS 
presvedčia svojim vysokým výkonom, 
vysokou účinnosťou s najlešími 
hodnotami emisií, pohodlným 
a praktickým spôsobom užívania, 
ako aj premyslenými deailami, vďaka 
ktorým je kúrenie tak príjemné.

Môžete cítiť rozdiel
Na rozdiel od bežných šamotových ťahov, 
umožňuje vysokovýkonný akumulačný systém 
ORTNER efektívnejšie ukladanie tepla. Vďaka 
svojej masívnej konštrukcii sa teplo ukladá 
najlepším možným spôsobom a do miestnosti 
sa uvoľňuje kontrolovane.  
A tento rozdiel môžete cítiť každý deň, po celý 
život.
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Oheň, plameň  
a bezpečnosť.
ORTNER akumulačná pec zaujme najmä vďaka svojmu 
vzhľadu. Počuť praskanie ohňa, vidieť plápolajúce 
plamene a nič sa nemôže stať, oheň je v bezpečí 
pod dohľadom. Je to možné aj vďaka regulácii horenia 
ORTNER.

ORTNER regulácia horenia (ABS)
ORTNER regulácia horenia ABS reguluje prívod vzduchu počas procesu horenia. 
Vďaka sledovaniu maximálnej teploty vo fáze vykurovania a na základe výpočtov je 
daný optimálny čas pre uzavretie klapky prívodu vzduchu. V tomto okamihu sa klapka 
prívodu vzduchu automaticky uzavrie a začne fáza sálania. Týmto spôsobom sa v 
kúrenisku najlepšie zachovávajú uhlíky a teplo. Proces spaľovania neprebieha príliš 
rýchlo a akumulačná pec môže uchovávať maximálne teplo. Výpadok elektriky? Žiadny 
problém! S reguláciou horenia ABS ste v bezpečí. Klapka na prívode spaľovacieho vzduchu 
sa automaticky otvorí a akumulačná pec sa dá ovládať manuálne.

Zaujíma vás, čo sa deje počas horenia?
Toto vám ukáže regulácia horenia ORTNER ABS.  Regulácia horenia rozpoznáva rôzne 
fázy horenia. Na príslušnom displeji sa okrem iného, zobrazuje teplota a to, či boli 
dvierka správne zatvorené. Okrem toho s variantom LED môžete porozumieť rôznym fázam 
horenia, od prvej fázy zakúrenia až po fázu sálania, pomocou rôznych farieb.

Prevedenie:  
biely sklenený displej

Prevedenie:  
čierny sklenený displej



ORTNER regulácia horenia s LED kontrolkou farebne rozlišuje fázy horenia:

Zelená:  
kľudový režim

Modrá: 
otvorené dvierka

Oranžová:  
rozkurovacia fáza

Fialová: 
fáza sálania

Červená: 
horenie
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O spoločnosti ORTNER.

Stabilná značka
Firma ORTNER GmbH od svojho založenia v roku 1983 predstavuje 
stabilnú značku v oblasti výroby a technologického rozvoja 
akumulačných pecí a kachliarskych materiálov. Spoločnosť ORTNER 
dnes zamestnáva viac ako 40 ľudí v mestečku Loosdorf pri Melku 
v Rakúsku a má za sebou viac ako 30-ročnú históriu.

Rakúska kvalita
Firma ORTNER je podporovateľom myšlienky regionálneho rozvoja a rakúskej kvality. Táto orientácia nie je zameraná len 
na technológie alternatívneho vykurovania, ale výberom tejto cesty kladie firma ORTNER dôraz na trvalú udržateľnosť. 
Firma ORTNER z Rakúska vyrába a vyvíja akumulačné pece s vášňou. 100 % vyrobené v Rakúsku - to je na prvom 
mieste. Nielen kvôli kontrole kvality, ale aj z dôvodu prehľadnosti použitej suroviny až po hotovú akumulačnú pec, 
ako aj súlad všetkých predpisov presahujúcich štandard.

MADE IN  
AUSTRIA



ORTNER pece spľňajú tie najprísnejšie 
parametre
Všetky ORTNER akumulačné pece sú testované v akreditovaných skúšobných 
ústavoch podľa normy EN 13229 a spĺňajú všetky vyhlásenia o parametroch.  
Okrem toho získali tiež rakúsku environmentálnu značku a zodpovedajú triede 
energetickej účinnosti A+. 

Ak si vyberiete akumulačnú pec ORTNER, nevyberiete si len akumulačný 
zdroj tepla, ktorý úplne vyhovuje vašim želaniam a nápadom, ale ktorý 
zodpovedá aj najnovším usmerneniam a technickým parametrom. 
Akumulačná pec ORTNER vám poskytne radosť, teplo a pohodu po dlhé roky.

ORTNER zástáva názor:
Všetko z jednej ruky pre jednu akumulačnú pec

Ohniská:  
Jedinečná konštrukcia 
a vysoká kvalita použitých 
surovín zabezpečujú 
optimálne spaľovanie 
vo všetkých ohniskách 
ORTNER.

Akumulačné systémy:  
ORTNER KMS  
(Keramický- Modul-
Systému akumulácie) 
spolu s ohniskom tvoria 
jadro akumulačnej pece – 
ORTNER Inside.

Obstavbové materiály:  
ORTNER má vo svojej 
ponuke obstavbové 
materiály v rôznej kvalite 
a hrúbkach, najmä pokiaľ 
ide o materiál konštrukcie 
plášťa stavby. 

Malty, lepidlá, omietky:
Veľmi obľúbenou 
je lepiaca malta 
Haftmörtel - „Hafťák“. 
Okrem nej má ORTNER vo 
svojej ponuke množstvo 
ďalších materálov.
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Naša internetová stránka ponúka prehľad mnohých možností 
dizajnu pecí v galérii obrázkov. Každá akumulačná pec 
ORTNER je jedinečná a je navrhovaná spolu s vaším 
kachliarskym majstrom podľa vašich prianí a predstáv. 

Nechajte sa inšpirovať a pozrite si galériu pecí ORTNER:  
www.ortner-cc.at/der-speicherofen/speicherofen-galerie/

Tešíme sa na Vás!

ORTNER GmbH 
Hürmer Straße 36 
A-3382 Loosdorf 
www.ortner-cc.at

Váš majster kachliar pre realizáciu pecí ORTNER

www.ortner-cc.at

MADE IN  
AUSTRIA
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