
10 STVARI, 
KI JIH MORATE VEDETI 
PRED NAKUPOM PELETOV
PRIROČNIK ZA NAKUP NAJUSTREZNEJŠIH PELETOV

Matej in Filip Part



Uvod
Ta priročnik je namenjen tistim, ki peletni kotel že imate ali pa se za nakup le tega še odločate. Z nakupom 
peletnega kotla ste kmalu postavljeni pred odločitev - katere pelete izbrati. 

Sem Matej Part, iz podjetja Waltis, ki se že več kot 30 let ukvarja s proizvodnjo 
kotlov na lesno biomaso. V našem lastnem laboratoriju smo od leta 2005 
preizkusili že več kot 150 različnih peletov in pri težavah povezanih s peleti 
svetovali več kot 1000 strankam. Sam sem pri izbiri optimalnega ogrevalnega 
sistema pomagal že 2000 strankam. Pogosto me tisti, ki se odločijo 
za nakup kotla na pelete najprej vprašajo: »Matej, katere pelete naj kupim?«.

Prav Iz tega razloga sem se odločil, da za vas pripravim kratek in uporaben priročnik v katerem sem na področju peletov 
zbral svoje osebne izkušnje ter izkušnje kolegov iz podjetja Waltis.

Če boste ta priročnik prebrali do konca, obljubim, da boste lažje in bolj suvereno izbrali pelete, ki so za vaše potrebe najbolj 
primerni. Na koncu priročnika vam na podlagi naših dolgoletnih izkušenj in testov priporočamo nekaj dobaviteljev peletov, 
na katere prisegamo tudi v podjetju Waltis.

Matej Part, 
vodja prodaje podjetja Waltis, avtor
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Ključno sestavino peletov predstavlja mleti les (žagovina). Nekatere proizvodnje namensko zmeljejo celotna debla dreves, 
medtem, ko pri drugih žagovina nastaja kot stranski produkt v lesni industriji (npr. proizvodnja pohištva, lesarska žaga, itd.).

Ko je žagovina predhodno posušena do ustrezne vlažnosti se stisne skozi matrico (premera 6mm ali 8mm) in tako se na dru-
gi strani pojavijo peleti. Ti peleti se nato različno pakirajo. 

Najpogosteje so pakirani v 15 kilogramskih vrečah ali 1000 kilogramskih velikih vrečah (t.i. big bagih).

Kaj so peleti in kako so proizvedeni?
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Na kaj morate biti pred nakupom peletov še posebej pozorni?

1. Barva (svetla, temna, siva)
Prva stvar na katero je potrebno biti pri nakupi peletov pozorni, je barva. 
Svetla barva je znak, da so peleti proizvedeni iz čistega lesa (brez lubja oz. drugih primesi). 

V 95% so svetli peleti kvalitetni. Če bomo kupili izredno svetle pelete, smo skoraj vedno na varni strani.
Problem je, ker so svetli peleti navadno tudi dražji. Izbira peletov postane izziv takrat, ko želimo kupiti 
cenejše (po navadi temnejše) pelete, ki bodo vseeno kvalitetni in nam ne bodo povzročali težav.
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Zakaj so nekateri peleti temnejši?

Razlogov je več:
- Pri proizvodnji niso odstranili lubja (takšnih peletov si ne želite v svojem kotlu)
- Pri proizvodnji peletov s stroji večkrat premikajo žagovino, pri tem pa zajamejo tudi   
 zemljo in pesek (tudi tega si ne želite v svojem kotlu)
- Prehiter proces sušenja žagovine (ki ne vpliva na kvaliteto peletov)
- Prehitro stiskanje peletov skozi matrico (prav tako ne vpliva na kvaliteto peletov)
- Vrsta lesa, ki je temnejše barve, kot npr. hrast (ne vpliva na kvaliteto)

Lubje                                                    Smrekovi peleti                           Hrastovi peleti
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Pri izbiri peletov temnejše barve torej bodite pozorno na to, da bodo peleti sicer iz 
kvalitetnega lesa, ampak bodo temnejši zaradi razlogov, navedenih v zadnjih treh alinejah, ki 
ne vplivajo na kvaliteto peletov.

Pri peletih, ki vsebujejo lubje, zemljo in druge primesi, se v gorilniku pojavi snov, ki je 
podobna kristalu. Ta kristal (pogovorno pogača ali garež) povzroča težave pri delovanju kotla.

Kristal
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Kako vem, da so peleti temnejši, ker vsebujejo lubje, zemljo ali pesek?
Na prvi pogled to težko ugotovimo. Najenostavnejši in najbolj zanesljiv način je, da najprej 
kupimo manjšo količino peletov (150 – 200 kg). Nato počistimo kurišče in pričnemo s 
testiranjem peletov. Če se pojavijo težave, proces ponovite z drugimi peleti. 

Če po vseh 150 – 200 kg izgorelih peletih v gorilniku ni opaziti kristala in če se niso pojavile 
druge težave z delovanjem kotla, lahko brez skrbi naročite večjo količino. 
 
Obstaja še druga metoda, ki pa je manj zanesljiva. Pest peletov damo v kozarec z vodo. Peleti 
bodo razpadli in če so le ti vsebovali pesek ali druge primesi, jih bo mogoče opaziti na dnu 
kozarca.
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2. Dostava peletov
Pri ponudniku peletov se pozanimajte o tipu vozila za dostavo peletov. Pomembno je, da ima vozilo 
sistem, ki omogoča, da se pelete razloži oziroma spusti na ravna tla (kot npr. dvižna rampa ali hiab). 
Ne želite si namreč 5 ton peletov s tovornjaka razkladati na roke.

Prav tako preverite velikost dostavnega vozila, da vam lahko pelete dostavi čim bližje vašemu 
skladišču.  Če na vašem dvorišču ni veliko prostora, potem naj bo vozilo čim manjše.

Dostava peletov in spust z rampo
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3. Pakiranje peletov
Če boste pelete kupovali v 15 kilogramskih vrečah, bodite pozorni na debelino folije, v kateri so 
pakirani. Nekatere proizvodnje varčujejo pri pakiranju in se vreče hitreje raztrgajo. Prepričajte se, da je 
plastična folija, v kateri so pakirani peleti, dovolj debela in kvalitetna.

15 kilogramske vreče so navadno naložene na paleto (približno 65-70 vreč). Tisti, ki boste skladiščili 
celotne palete, bodite pozorni, da so peleti kompaktno pakirani. Na spodnjih slikah si lahko ogledate 
pelete, ki smo jih pred nekaj leti uvozili iz Ukrajine. 
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4. Delež žagovine
Pogosto lahko na dnu vreče, v kateri so pakirani peleti, opazimo večjo količino žagovine oziroma prahu. 

Če je žagovine preveč, je to znak, da je kakovost peletov slabša. 

Žagovina, ki se odlušči od peletov običajno pada skozi rešeto, 
na kateri gorijo peleti. To povzroča motnje pri izgorevanju 
peletov in posredno višji srošek ogrevnja.

Če imate v vaši stavbi večji zalogovnik peletov, morate biti še posebej 
pozorni na vsebnost žagovine. V stiku z vlago se žagovina sprime v 
kepo, ki lahko povzroči zastoj v dozirnem sistemu. 
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5. Kdaj je najprimernejši čas za nakup peletov?
Priporočam, da pelete nabavljate takrat, ko jih večina 
uporabnikov ne nabavlja. To je od marca do začetka avgusta.

V naših testiranjih smo ugotovili, da se lahko kvaliteta peletov 
spreminja glede na čas proizvodnje, tudi če gre za istega dobavitelja.

Septembra in oktobra, ko vsi mrzlično kupujejo pelete, nekaterim 
proizvajalcem peletov zmanjka surovin za proizvodnjo. Iz tega 
razloga nekateri proizvajalci pričnejo z uporabo drugih virov lesa, 
ki so pogosto slabše kvalitete.

Druga prednost – če boste pelete nabavljali med marcem in majem, se boste lažje dogovorili za
določen popust, saj večini dobaviteljem peletov v teh mesecih prodaja upade in so veseli
vsakega kupca.
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6. EN plus, A1, A2
EN plus je nemški certifikat kakovosti peletov, ki mu lahko zaupate. Če boste kupovali pelete z označbo A1, 
vas ne rabi skrbeti, da ste kupili nekvalitetne pelete. Res pa je, da so ti peleti praviloma občutno dražji od ostalih.

Peleti A2 imajo sicer občutno višji ostanek pepela, kljub temu pa je njihova kvaliteta zadovoljiva. 
Previdni bodite le pri določenih ponudnikih, ki nimajo certifikata, vendar kljub temu oglašujejo, da so njihovi 
peleti KOT A1 ali A1. Bodite pozorni na besedico »kot«!



7. Ali se s cenejšimi peleti res ogrevamo ceneje?
Če ste pelete kupili po nižji ceni, to ne pomeni, da bodo cenejši tudi vaši stroški ogrevanja. Glede omenjenega 
dejstva smo se s preprostim testom prepričali tudi sami.

Merili smo temperaturo plamena 20 cm nad gorilnikom pri peletih srednje kvalitete. Ta je znašala 
okoli 650 °C. Nato smo na istem kotlu testirali smrekove pelete Din plus A1 (svetle barve). 
Temperatura plamena pri enakih pogojih je znašala 740 °C.

Torej je bila pri enakih parametrih (enaki porabi peletov) temperatura plamena 90 °C višja kot pri slabših peletih. 

Da optimiziramo stroške ogrevanja je potrebno poleg cene upoštevati tudi realno kurilno vrednost peletov.
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8. Ne verjemite vsemu, kar piše na embalaži
Pri izbiri peletov se marsikdo zanaša na vrednosti, ki so navedene na embalaži (kurilna vrednost, 
ostanek pelela, itd…). Svetujem vam, da omenjene številke niso osnova za sprejem odločitve o nakupu.

Noben organ namreč v praksi ne preverja resničnosti navedenih karakteristik. 

Drugo vprašanje, ki se v tem primeru postavlja je tudi, kako zanesljivo so bile te vrednosti izmerjene 
in kdaj so bile izmerjene (letos ali pred 10 leti).

Tukaj izključujem certifikat EN plus, za katerega menim, da je 100% kredibilen.

Ne trdim, da so vse navedene informacije neresnične, priporočam pa, da se navedenim vrednostim ne 
zaupa 100% ter da ne predstavljajo edinega vodila pri vašem nakupu. 
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9. Katero vrsto peletov naj kupim (smreka, bukev hrast…)?
Pri izbiri peletov ni bistvena vrsta lesa iz katerega so peleti proizvedeni. Pri polenih velja, da so kvalitetnejša tista 
iz tršega lesa, kot je na primer bukev, manj kvalitetna polena pa so tista iz manj trdega lesa, kot je recimo 
smreka. Pri peletih pa temu ni tako. Pri proizvodnji peletov gre za stiskanje žagovine skozi matrico. 

To pomeni, da lahko iz lesa kot je naprimer smreka, proizvedemo pelete z večjo gostoto (trdoto) kot jo ima les 
iz katerega so peleti proizvedeni. Iz tega razloga, vrsta lesa ni tako pomembna pri izbiri peletov. Drži pa, da so 
najkvalitetnejši navadno svetli smrekovi peleti.

                  
Smrekovi peleti        Bukovi peleti                            Hrastovi peleti
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10. Ali so to pravi peleti za moj kotel/gorilnik ?
Tukaj velja preprosto pravilo. Če je vaša kurilna naprava manj kvalitetna, potem vam svetujem nakup 
najkvalitetnejših peletov. V kolikor je vaš kotel višjega kakovostnega razreda (kot naprimer Waltis Pellson), 
potem pa lahko uporabite skorajda vse vrste peletov. 

Pri kotlih z avtomatskim čiščenjem gorilnika si lahko privoščite pelete z višjo vsebnostjo pepela, saj ga bo 
gorilnik odstranil avtomatsko. Za kurilne naprave, ki funkcije avtomatskega čiščenja gorilnika nimajo, pa 
priporočam pelete z manjšo vsebnostjo ostanka pepela, saj v tem primeru gorilnika ni potrebno očistiti tako 
pogosto.

Gorilnik z avtomatskim čiščenjem - Waltis Pellson CC                           Gorilnik brez avtomatskega čiščenja
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DOBAVITELJ

Žaga Cugmajster 
Peleti Red Devil

Peleti Ekspres

Peleti Schweighofer 
A1 – Smreka

Pelegor - Hrastovi peleti

Velik slovenski proizvajalec iz Loč. Strinjam  se z nji-
hovim sloganom: »Največ energije za vaš denar«. 
Ugodna cena in dobra kvaliteta. 
Nekoliko več je ostanka pepela. Priporočam za 
kotle z avtomatskim čiščenjem gorilnika (Pellson).

Avstrijsko podjetje s podružnico v Sloveniji. So 
eden izmed prvih podjetij, ki je pričelo z 
uvažanjem in prodajo peletov na slovenskem trgu. 
Sicer so cene nekoliko višje, vendar so njihovi A1 
peleti praviloma res vrhunske kvalitete. 
Priporočamo za kotel Peletka 25.

Znan avstrijski proizvajalec peletov. V Sloveniji je 
za te pelete več uvoznikov. Definitivno so to eni 
najkvalitetnejših peletov na trgu. Višja cena, vendar 
tudi izredno visoka kalorična vrednost. Primerni za 
kotle pri katerih je gorilnik potrebno počistiti ročno 
(npr. Peletka 25).

Hrastovi peleti z visoko kurilno 
vrednostjo. Cena je relativno ugodna. Zaradi 
nekoliko višje vsebnosti pepela te pelete 
priporočam lastnikom kurilnih naprav z 
avtomatskim čiščenjem gorilnika (npr. Pellson).

OPIS KONTAKT

PELEGOR d.o.o.
Limbuška cesta 2, 
2341 Limbuš, Slovenija
E-pošta: info@pelegor.com
Tel.: 040 155 118
Web: www.pelegor.com

Peleti Ekspres d.o.o.
ULICA MIRKA VADNOVA 14
4000 KRANJ, Slovenija
E-pošta: ekspres@peleti.com
Tel.: 040 16 33 37
Faks: 04-620-27-62

ŽAGA CUGMAJSTER d.o.o.
CESTA V ŽELEZNIK 8
3215 Loče, Slovenija
E-pošta: info@vrocipeleti.si
GSM: 031 709 744
Tel.: 03 7592 170
Web: www.peleti-cugmajster.si/

Več uvoznikov:
- Peleti Ekspress d.o.o.
- Romet d.o.o.

Seznam peletov, ki jih uporabljamo v podjetju WALTIS
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Avtorji: Matej Part in Filip Part
v sodelovanju s podjetjem:

VALTIS OGREVANJE D.O.O., Cesta k Tamu 61, 2000 Maribor
info@valtis.si | 02 460 08 00 | www.ogrevanje-kotli.si


