
AKCIJSKI KATALOG JESEN 2015
Sejem AGRA / sejem MOS

• Moč 25 kW, Zalogovnik velikosti 185 kg
• Izdelan in preizkušen po normi EN303-5 EU
• Testiran na TGM inštitutu v Avstriji in HETAS-MCS Velika 

Britanija
• Uporabljeni venomer material iste kvalitete iz U.S. Stell Košice
• DANFOSS regulacija z lastnim programom upravljanja kotla in 

sistema, FKK vžigalnik za pelete, SPG reduktor
• Kurišče izdelano iz visoko kvalitetnega litega jekla,  

obloženo z visoko odpornim in kvalitetnim šamotom

KOTEL NA LESNE PELETE

TOPLING BTC 25

OSNOVNA MONTAŽA + ZAGON za BTC25 in BT25 (upoštevana sta material in delo) zajema:
Odklop obstoječe peči od ogrevalnega sistema (ne zajema transporta kotla, temveč le umik kotla). Namestitev peči na želeno lokacijo (ne zajema transporta po stopnicah, ta se zaračuna dodat-
no). Hidravlično, nadometno, neizolirano navezavo direktnega kroga do obstoječega ogrevalnega sistema (do 2m, 2x bakrene cevi fi28 + fitingi), skladno z navodili za priklop peči proizvajalca. 
Kompletna strojna vezava sledečih elementov: 2x kroglični ventili ter izpustni ventil. Dimniška navezava peči do dimnika (do 1m) s čistilno odprtino, s črnimi cevmi brez izolacije (koleno, čistilno 
koleno in 1m dimniške cevi). Električna povezava peči na pripravljen dovod električne energije v kotlovnici. Električna povezava obtočne črpalke v elektroniko peči. Polnitev in odzračitev ogreval-
nega sistema in material. ZAGON SISTEMA IN NASTAVITEV PARAMETROV. CENA: 650 EUR

PEČ NA PELETE ZA CENTRALNO OGREVANJE 

SENKO P12 in P20
• Doziranje pelet v kurišče je avtomatsko in programirano z  

elektronskim sistemov s pomočjo polžnega dozirnika
• Enostavno rokovanje in nastavljanje na LCD enoti
• Možnost upravljanja z daljninskim upravljalcem, dodatna opcija z mobitelom, 

6 možnih programov delovanja
• Možnost nastavitve temperature prostora s pomočjo termostata, možnost  

priključitve dovoda zunanjega zraka potrebnega za izgorevanje 
• Izkoristek 94%

Barvna paleta

EN 14785

BlmSchV 2
Deutschland  

2015

15a B-VG
Österreich

2015

DIN plus
Deutschland  

VKF AEAI
Schweiz 

CERTIFICIRAN 
V SKLADU Z NORMO

IZPOLNJENI ZAHTEVI
NASLEDNJIH STANDARDOV

STANDARDNA montaža peči na pelete za centralno ogrevanje P12 in P20 zajema:
Postavitev na želeno mesto, priklop na obstoječi dimnik, 1,5 m dimniške cevi, 2x koleno, rozeta, dimniški reducir 80mm fi 120mm (po potrebi), električni priklop kamina na vtičnico (z priloženim 
kablom dolžine 1m), priklop kamina na direktni krog ogrevanja (2xholandec, 2xprehodni kos, 8m cu cevi, cu kolena, 2xkrogelni ventil, polnilna pipa, (drobni material-reduciri, držala,…), material 
za tesnjenje in lotanje, namestitev varnostnega ventila (priložen), ter odvodne cevi iz varnostnega ventila do odtoka (do 2m), namestitev sobnega tipala (v istem prostoru do dolžine priloženega 
kabla), polnjenje in odzračevanje sistema. Cena montaže 420,00 € in zagona 80,00 €.

V podjetju BARBATUS smo vam skupaj z partnerksimi podjetji TOPLING Prnajvor in SENKO Čakovec pripravili izjemno akcijsko ponudbo 
proizvodov iz proizvodno prodajne palete le-teh. Podjetji veliko vlagata v razvoj sodobne tehnologije. Cilj in rezultat vlaganj je zadovoljstvo 
naših kupcev in strank, proizvodi dosegajo hitro in učinkovito donosnost naložb z dolgo življenjsko dobo. Poslovna filozofija na katerem grad-
imo ugled, je stalen razvoj, uporaba visoko kvalitetnih materialov in celovito obvladovanje proizvodnega procesa. Vse za zadovoljstvo kupcev 
in uporabnikov. Več podatkov o proizvodih najdete na naših internetnih straneh www.topling-barbatus.com in www.senko.si, za vse ostalo pa 
nas kontaktirajte in poskrbeli bomo za toplino vašega doma!

SUBVENCIJA 
EKO SKLADA

P20 redna cena 2.684,00 € z 22% DDV,  
Akcijska cena 1.798,28 € z 22% DDV

SUBVENCIJA 
EKO SKLADA

BTC 25 redna cena 2.800,00 € + DDV,  
Akcijska cena 2.998,11 € z osnovno montažo in zagonom ter 9,5% DDV 

P12 redna cena 2.196,00 € z 22% DDV, Akcijska cena 1.647,00 € z 22% DDV 
Akcijska cena 1.896,00 € z standardno montažo in zagonom ter 9,5% DDV

Toplina vašega doma...

Kontakt: 040 128 035, 040 126 855
darko@barbatus.si, barbatus@barbatus.si



KOTEL NA TRDA GORIVA

TOPLING TKP
• Moči od 15 do 80 kW
• Izdelani iz kvalitetnega materiala s tehnologijo varjenja,  

uporabljena visoko kvalitena pločevina U.S. Steel
• Namenjeni za centralno ogrevanje - možnost priključitve oljne-

ga gorilnika z regulacijsko avtomatiko ali peletnega gorilnika
• Možna uporaba večjih polen (TKP 25 do 50 cm)
• Kvalitetna toplotna izolacija
• Projektirani, proizvedeni in testirani po EU normi EN 303-5, 

Certificirani preko HETAS – MCS Velika Britanija
• 5 let garancije

KOMBINIRANI KOTEL TOPLING 

TOPLING 3BT 25
• Uporaba več energentov: drva, premog, peleti

• Eno kurišče za pelete, drugo za polena, premog, brikete

• Zalogovnik za pelete velikosti 230 kg

• Moč vsakega kurišča je 25 kW

• Velikosti 25 kW, 35 kW in 50 kW

TKP 20 redna cena 1.159,00 € z 22% DDV, Akcijska cena 799,71 € z DDV
TKP 25 redna cena 1.220,00 € z 22% DDV, Akcijska cena 896,70 € z DDV
TKP 30 redna cena 1.342,00 € z 22% DDV, Akcijska cena 999,79 € z DDV

3BT 25 redna cena 3.500,00 € + DDV, Akcijska cena 3.117,00 € z 22% DDV

KOTLI NA LESNE PELETE

TOPLING BT
• Moči od 25 kW do 50 kW

• Testirani na inštitutu TGM Avstrija in kontrolirano preko BAFA  
inštitucije v Nemčiji

• Zalogovnik velikosti 185 kg / opcija 315 kg (velja za BT 25)

• Regulacija Danfoss - učinkovit celodnevni nadzor nad delovanjem 
kotla in možnost upravljanja preko sobnega termostata

• 5 let garancije na mehanske dele in 2 leti garancije na elektronske 
komponente

SUBVENCIJA 
EKO SKLADA

DOSTAVA DO VRAT ZA VSE KOTLE!

darko@barbatus.si, barbatus@barbatus.si I 040 128 035, 040 126 855

BT 20 compact redna cena 3.000,00 € + DDV,  
Akcijska cena 3.098,85 € z osnovno montažo in zagonom ter 9,5% DDV

BT 25 redna cena 2.600,00 € + DDV,  
Akcijska cena 2.847,00 € z osnovno montažo in zagonom ter 9,5% DDV



ŠTEDILNIK ZA CENTRALNO OGREVANJE

SENKO C-25
• Štedilnik central s pečico, model E2280 C-25 Inox Lux  

Testiran na SZU Test Inštitutu Brno - CZ
• Štedilnik je obložen z šamotno opeko na način, da se  

maksimalno izkorišča vsa nastala toplota, s tem se  
doseže manjša poraba goriva za enako ogrevanje prostora

• Priključek za dimnik je po višini nastavljiv za 30 mm
• Grelec iz visoko kvalitetne kotlovske pločevine  

debeline 4 mm do 5 mm

ŠTEDILNIK ZA CENTRALNO OGREVANJE

SENKO C-20 in C-30
• Štedilniki C-20 manjših dimenzij, so zelo primerni za inštalacijo v 

manjše prostore, za manjše objekte, hiše
• Letno in zimsko kurišče
• Visoko odporen grelec (kotel) iz kotlovske pločevine debeline  

4 mm do 5 mm
• Plošča za kuhanje iz ognjevarne pločevine debeline 8 mm
• Termometer za kontrolo temperature v grelcu (kotlu)
• Notranjost štedilnika obložena z šamotom

KLASIČNI ŠTEDILNIK

SENKO SG-75 in SG-90
• Notrajnost iz INOX-a, steklena vrata s termometrom
• Ognjevarno steklo
• Plošča za kuhanje iz ognjevarne pločevine debeline 8 mm
• Kurišče obloženo z šamotom
• Cerficirano po EN 12815

LETI 
GARANCIJE

LET 
IZKUŠENJ

C-25 s pečico redna cena 1.464,00 € z 22% DDV, Akcijska cena 1.089,00 € z 22% DDV
C-35 s pečico redna cena 1.769,00 € z 22% DDV, Akcijska cena 1.397,51 € z 22% DDV

LETI 
GARANCIJE

LET 
IZKUŠENJ

www.topling-barbatus.com I www.senko.si 

DOSTAVA DO VRAT ZA VSE ŠTEDILNIKE IN PEČI NA PELETE!

C-20 brez pečice redna cena 1.159,00 € z 22% DDV, Akcijska cena 915,61 € z 22% DDV
C-30 brez pečice redna cena 1.281,00 € z 22% DDV, Akcijska cena 1.095,25 € z 22% DDV

LETI 
GARANCIJE

LET 
IZKUŠENJ

Prodajalec si pridržuje pravico do tiskarskih in drugih napak, ter spremembe cen in tehničnih podatkov brez 
predhodne najave!

Akcijske cene veljajo za čas obeh sejmov oziroma v odvisnosti od razpoložljivosti proizvodov do 31.10.2015!

SG-75 redna cena 1.000,40 € z 22% DDV, Akcijska cena 750,00 € z 22% DDV
SG-90 redna cena 1.159,00 € z 22% DDV, Akcijska cena 892,43 € z 22% DDV



Možnost pridobitve ugodnega financiranja – kredita s strani  
SBERBANK.

Nudimo HITRI MINI KREDIT z dobo vračila do 36 mesecev.

Za več informacij in izračun povprašajte.

HITRI MINI KREDIT

P7 AIR redna cena 1.342,00 € z 22% DDV, Akcijska cena 1.006,50 € z 22% DDV
P10 AIR redna cena 1.464,00 € z 22% DDV, Akcijska cena 1.098,00 € z 22% DDV
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Prodajno - komercialna podpora in zastopanje:
BARBATUS d.o.o.
Na gorco 35 Pekre, 2341 Limbuš 
Poslovna enota:
Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor
Slovenija

darko@barbatus.si
barbatus@barbatus.si
www.topling-barbatus.com
www.senko.si
+386 40 128 035
+386 40 126 855
+386 8 205 32 65
+386 8 205 32 66

Barvna paleta

DOSTAVA DO VRAT ZA VSE PROIZVODE IZ PRODAJNE PALETE!

DODATNI PROGRAM
ŠTEDILNIKI EXCLUSIVE LINE DUO KURIŠČA KAMINA

GREEN LABEL

• Posebno izdelani štedilniki po vzoru stare kuhinjske peči, 
katere so se posebej odražale z velikimi pečicami z  
izrazito kvalitetnim gretjem in pečenjem hrane. Peči so na 
voljo za klasično gretje ali centralni sistem gretja.

• Izdelani so iz kvalitetne kotlovske 
pločevine. Zalogovnik vode se nahaja z 
zadnje strani, levo in desno od strani, ter 
zgoraj. 

PEČ NA PELETE 

SENKO P-7 in P-10 AIR
• Doziranje pelet v kurišče je avtomatsko in programirano z  

elektronskim sistemov s pomočjo polžnega dozirnika
• Enostavno rokovanje in nastavljanje vseh potrebnih parametrov 

na LCD upravljalni enoti
• Možnost upravljanja z daljninskim upravljalcem, dodatna opcija 

z mobitelom, možnost programiranja dnevnega, tedenskega  
delovanja peči, 6 možnih programov

• Možnost nastavitve temperature prostora s pomočjo termostata
• Možnost priključitve dovoda zunanjega zraka potrebnega za  

izgorevanje 
• Izkoristek 91%


