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Legenda:

Gorilnik 250 Gorilnik S

Gorilnik 400

Gorilnik 500

Gorilnik dvojni

Kazalo
 Plinski žari 250 3 

Plinski žar ELP 250 namizni
Plinski žar ELP 250 namizni - globoka plošča  
Plinski žar ELP 260 namizni  
Plinski žar ELP 400 namizni  
Plinski žar ELP 250 z nogami
Plinski žar  ELP 250 z nogami - globoka plošča  
Plinski žar ELP 260 z nogami
Plinski žar ELP 400 z nogami  

 Plinski žari 400 4 
Plinski žar ELP 410 namizni
Plinski žar ELP 410 namizni - globoka plošča
Plinski žar ELP 420 namizni
Plinski žar ELP 430 namizni
Plinski žar ELP 410 z nogami
Plinski žar ELP 410 z nogami - globoka plošča
Plinski žar ELP 420 z nogami 
Plinski žar ELP 430 z nogami

 Plinski žari 400 s kuhalnikom 5 
Plinski žar ELP 410 s kuhalnikom namizni 
Plinski žar ELP 420 s kuhalnikom namizni 
Plinski žar ELP 430 s kuhalnikom namizni  
Plinski žar ELP 410 s kuhalnikom z nogami
Plinski žar ELP 420 s kuhalnikom z nogami
Plinski žar ELP 430 s kuhalnikom z nogami

 Plinski žari 600 6-7 
Plinski žar ELP 610 namizni 
Plinski žar ELP 610 namizni - globoka plošča
Plinski žar ELP 610 namizni - dvojna plošča
Plinski žar ELP 610 z nogami 
Plinski žar ELP 610 z nogami - globoka plošča
Plinski žar ELP 610 z nogami - dvojna plošča
Plinski žar ELP 620 namizni 
Plinski žar ELP 620 namizni - dvojna plošča
Plinski žar ELP 630 namizni
Plinski žar ELP 620 z nogami
Plinski žar ELP 620 - z nogami dvojna plošča
Plinski žar ELP 630 z nogami

 Plinski žari 800 8 
Plinski žar ELP 810 namizni
Plinski žar ELP 810 z nogami

 Plinski žari 1000 8 
Plinski žar ELP 1000 namizni
Plinski žar ELP 1000 z nogami

 Ladijski žar 8 
Plinski ladijski žar

 Plinski žari na vozičku 9-10 
Plinski žar ELP 410 na vozičku
Plinski žar ELP 420 na vozičku
Plinski žar ELP 410 s kuhalnikom na vozičku
Plinski žar ELP 410 na vozičku - globoka plošča
Plinski žar ELP 430 na vozičku
Plinski žar ELP 420 s kuhalnikom na vozičku
Plinski žar ELP 610 na vozičku
Plinski žar ELP 610 na vozičku - dvojna plošča
Plinski žar ELP 620 na vozičku - dvojna plošča
Plinski žar ELP 610 na vozičku - globoka plošča
Plinski žar ELP 620 na vozičku
Plinski žar ELP 630 na vozičku

 Plinski žari na lesenem vozičku 11 
Plinski žar ELP 610 na lesenem vozičku
Plinski žar ELP 410 s kuhalnikom na lesenem vozičku 

 Žari in mreže za betonski kamin 11 
Plinski žar ELP 500 za betonski kamin
Plinski žar ELP 500 za betonski kamin - globoka plošča 
Plinski žar ELP 500 z nogami
Mreža za betonski kamin

 Kotliček in žar za kostanj  12 
Kotliček litoželezni
Plinski pekač ELP KOSTANJ s pokrovom in nogami + plošča

 Voziček in noge  12 
Voziček za plinski žar 
Noge za plinski žar 250, 400, 600 
Leseni voziček za plinski žar 
Podstavek za kotlivni gorilnik

 Žar plošče 13 
Žar plošča 250
Žar plošča 250 globoka
Žar plošča 400
Žar plošča 400 globoka
Žar plošča 500
Žar plošča 500 globoka
Žar plošča 600
Žar plošča 600 globoka
Žar plošča 800
Kotlovina nerjaveča 500

 Gorilniki 14 
Gorilnik 250
Gorilnik 400
Gorilnik 500
Gorilnik S
Gorilnik dvojni
Gorilnik za turistično jeklenko

Kotlovni gorilniki 14 
Gorilnik kotlovni
Gorilnik kotlovni z varovanjem
Gorilnik kotlovni z obročem
Gorilnik kotlovni z obročem in varovanjem

Priključki 15
Cev za butan - propan plin
Set za priključitev
Ključ za plin 1 kg
Regulator za plin 1 kg
Tesnila
Kotni adapter
Slap ventil
Ventil za gorilec
Čep za turistično jeklenko
Razdelilec za gumi cev
Objemka

Pribor za peko 15
Pribor za peko
Posodica za olje
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     Plinski center Novo mesto - 080 22 06 - info@plinskicenter-novomesto.si

Plinski žari 250

Plinski žar ELP 250 z nogami 

Plinski žar ELP 250 z nogami  - globoka plošča  

Velikost žar plošče je 25 x 45 cm. Velikost žar plošče je 25 x 45 cm.

železna plošča: 3830017600415

nerjaveča plošča: 3830017600378

železna plošča: 3830017602143

Velikost žar plošče je 25 x 45 cm.

železna plošča: 3830017602716

nerjaveča plošča: 3830017602730

Plinski žar ELP 260 namizni  

Velikost žar plošče je 25 x 45 cm.
Obroba je odstranljiva.
V kompletu je 
posodica za olje  
in pribor za peko.

železna plošča: 3830017602778

nerjaveča plošča: 3830017602792

Plinski žar ELP 260 z nogami 

Velikost žar plošče je 25 x 45 cm.
Obroba je odstranljiva.
V kompletu dobite 
še posodico za olje  
in pribor za peko.

Plinski žar ELP 250 namizni - globoka plošča  

Velikost žar plošče je 25 x 45 cm.

železna plošča: 3830017602136

Plinski žar ELP 250 namizni  

železna plošča: 3830017600200

nerjaveča plošča: 3830017602129

železna plošča: 3830017600422

Plinski žar ELP 400 z nogami  

železna plošča: 3830017600217

Plinski žar ELP 400 namizni  

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm. Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.
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                    Plinski center Novo mesto • 080 22 06 • info@plinskicenter-novomesto.si

železna plošča: 3830017602518

nerjaveča plošča: 3830017602525

železna plošča: 3830017600323

nerjaveča plošča: 3830017600354

Plinski žar ELP 410 z nogami 

železna plošča: 3830017600330

nerjaveča plošča: 3830017600347

Plinski žar ELP 410 namizni 

Plinski žar ELP 410 namizni - globoka plošča

Plinski žar ELP 420 namizni Plinski žar ELP 420 z nogami 

Plinski žar ELP 410 
z nogami - globoka plošča

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

Plinski žar ELP 430 z nogami

železna plošča: 3830017602150
železna plošča: 3830017602167

železna plošča: 3830017600439

nerjaveča plošča: 3830017600446

železna plošča: 3830017600224

nerjaveča plošča: 3830017600231

Plinski žar ELP 430 namizni 

železna plošča: 3830017602570

nerjaveča plošča: 3830017602587

Obroba je odstranljiva. 
V kompletu je posodica za olje  
in pribor za peko.

Obroba je odstranljiva. 
V kompletu je posodica za olje  
in pribor za peko.

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

Velikost žar plošče je 40 x 40 cm.
Velikost žar plošče je 40 x 40 cm.

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

Velikost žar plošče 
je 40 x 45 cm.

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

V kompletu je 
pokrov in pribor za peko. 
Regulacija plina z gumbom.

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

V kompletu je 
pokrov in pribor za peko. 
Regulacija plina z gumbom.

Plinski žari 400



5 

w
w

w
.p

lin
sk

ic
en

te
r-

no
vo

m
es

to
.s

i

     Plinski center Novo mesto • 080 22 06 • info@plinskicenter-novomesto.si

Plinski žar ELP 410 s kuhalnikom z nogamiPlinski žar ELP 410 s kuhalnikom namizni  

Plinski žar ELP 420 s kuhalnikom namizni  

Plinski žar ELP 430 s kuhalnikom namizni  

Plinski žar ELP 420 s kuhalnikom z nogami

Plinski žar ELP 430 s kuhalnikom z nogami

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm. Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

železna plošča: 3830017600538

nerjaveča plošča: 3830017600552

železna plošča: 3830017600606

nerjaveča plošča: 3830017600620

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

železna plošča: 3830017600637

nerjaveča plošča: 3830017600651

železna plošča: 3830017603560

nerjaveča plošča: 3830017603577

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

železna plošča: 3830017600569

nerjaveča plošča: 3830017600583

železna plošča: 3830017603607

nerjaveča plošča: 3830017603614

Obroba je odstranljiva. 
V kompletu je  posodica  
za olje in pribor za peko. 

Obroba je odstranljiva. 
V kompletu je  posodica  
za olje in pribor za peko. 

V kompletu je 
pokrov in pribor za peko. 
Regulacija plina z gumbom.

V kompletu je 
pokrov in pribor za peko. 
Regulacija plina z gumbom.

Plinski žari 400 s kuhalnikom
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Plinski žar ELP 610 namizni - dvojna plošča

železna plošča: 3830017600514

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

Plinski žar ELP 610 z nogami - dvojna plošča

železna plošča: 3830017602334

Velikost žar plošče  
je 60 x 45 cm.

železna plošča: 3830017600309

nerjaveča plošča: 3830017600385

Plinski žar ELP 610 namizni  

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

železna plošča: 3830017600316

nerjaveča plošča: 3830017600392

Plinski žar ELP 610 z nogami  

Velikost žar plošče  
je 60 x 45 cm.

železna plošča: 3830017602174

Plinski žar ELP 610 namizni - globoka plošča

Velikost žar plošče je 60 x 40 cm.

Plinski žar ELP 610 z nogami - globoka plošča

železna plošča: 3830017602181

Velikost žar plošče  
je 60 x 40 cm.

Plinski žari 600
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V kompletu dobite pokrov in pribor za peko. 
Regulacija plina z gumbom.

V kompletu dobite pokrov 
in pribor za peko. 
Regulacija plina z gumbom.

železna plošča: 3830017602884

nerjaveča plošča: 3830017602914

Plinski žar ELP 620 namizni  

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

Plinski žar ELP 620 z nogami 

železna plošča: 3830017602976

nerjaveča plošča: 3830017603003

Velikost žar plošče  
je 60 x 45 cm.

Obroba je odstranljiva. 
V kompletu je posodica 
za olje in pribor za peko. 

železna plošča: 3830017602891

Plinski žar ELP 620 namizni - dvojna plošča

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

železna plošča: 3830017602921

nerjaveča plošča: 3830017602938

Plinski žar ELP 630 namizni 

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

železna plošča: 3830017602983

Plinski žar ELP 620 - z nogami dvojna plošča

Velikost žar plošče  
je 60 x 45 cm.

Plinski žar ELP 630 z nogami

železna plošča: 3830017603010

nerjaveča plošča: 3830017603027

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

Obroba je odstranljiva. 
V kompletu dobite še posodico za olje in pribor za peko.

Obroba je odstranljiva. 
V kompletu je posodica za olje in pribor za peko. 

Obroba je odstranljiva. 
V kompletu dobite še 
posodico za olje  
in pribor za peko.



8 
w

w
w

.p
lin

sk
ic

en
te

r-
no

vo
m

es
to

.s
i

                    Plinski center Novo mesto • 080 22 06 • info@plinskicenter-novomesto.si

Plinski ladijski žar

Velikost žar plošče je 45 x 35 cm.
Izdelan je iz najkvalitetnejše nerjavne pločevine.
Možna je montaža na vse vrste plovil.

nerjaveča plošča: 3830017602259

železna plošča: 3830017600262

Plinski žar ELP 810 namizni Plinski žar ELP 810 z nogami

železna plošča: 3830017600477

Velikost žar plošče je 80 x 50 cm. Velikost žar plošče je 80 x 50 cm.

Plinski žar ELP 1000 namizni

železna plošča: 3830017602433

Velikost žar plošče je 100 x 60 cm.
Debelina plošče 10 mm.

Plinski žar ELP 1000 z nogami

železna plošča: 3830017602440

Velikost žar plošče je 100 x 60 cm.
Debelina plošče 10 mm.

Plinski žari 800

Ladijski žar

Plinski žari 1000
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Plinski žar ELP 410 na vozičku - globoka plošča

železna plošča: 3830017602198

Velikost žar plošče je 40 x 40 cm.

Obroba je odstranljiva. 
V kompletu dobite še 
posodico za olje  
in pribor za peko. 

V kompletu dobite 
pokrov in pribor za peko. 
Regulacija plina z gumbom.

železna plošča: 3830017600286

nerjaveča plošča: 3830017602068

Plinski žar ELP 410 na vozičku

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

železna plošča: 3830017603089

nerjaveča plošča: 3830017603102

Plinski žar ELP 420 na vozičku 

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

Plinski žar ELP 430 na vozičku 

železna plošča: 3830017603119

nerjaveča plošča: 3830017603133

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

železna plošča: 3830017600293

nerjaveča plošča: 3830017602075

Plinski žar ELP 410 s kuhalnikom na vozičku 

Velikost žar plošče  
je 40 x 45 cm.

Obroba je odstranljiva. 
V kompletu dobite  
še posodico za olje  
in pribor za peko. 

Plinski žar ELP 420 s kuhalnikom na vozičku 

železna plošča: 3830017603157

nerjaveča plošča: 3830017603171

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

Plinski žari na vozičku
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Obroba je 
odstranljiva. 
V kompletu 
je posodica za 
olje in pribor 
za peko. 

železna plošča: 3830017600279

nerjaveča plošča: 3830017600484

Plinski žar ELP 610 na vozičku

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

Plinski žar ELP 610 na vozičku - globoka plošča

železna plošča: 3830017602204

Velikost žar plošče je 60 x 40 cm.

železna plošča: 3830017602341

Plinski žar ELP 610 na vozičku - dvojna plošča

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

železna plošča: 3830017603232

nerjaveča plošča: 3830017603263

Plinski žar ELP 620 na vozičku 

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

V kompletu  
je pokrov  
in pribor za peko. 
Regulacija plina 
z gumbom.

Obroba je 
odstranljiva. 
V kompletu 
je posodica za 
olje in pribor 
za peko. 

železna plošča: 3830017603249

Plinski žar ELP 620 na vozičku - dvojna plošča

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

Plinski žar ELP 630 na vozičku 

železna plošča: 3830017603287

nerjaveča plošča: 3830017603294

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

Plinski žari na vozičku



11 

w
w

w
.p

lin
sk

ic
en

te
r-

no
vo

m
es

to
.s

i

     Plinski center Novo mesto • 080 22 06 • info@plinskicenter-novomesto.si

železna plošča: 3830017600279

nerjaveča plošča: 3830017600484

Plinski žar ELP 610 na lesenem vozičku

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

železna plošča: 
nerjaveča plošča: 

železna plošča: 
nerjaveča plošča: 

Plinski žar ELP 410 s kuhalnikom na lesenem vozičku 

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

železna plošča: 3830017602402

Plinski žar ELP 500 za betonski kamin  

Velikost žar plošče je 50 x 40 cm.

Velikost žar plošče je 50 x 40 cm.

Plinski žar ELP 500 za betonski kamin - globoka plošča

železna plošča: 3830017602419

Velikost žar plošče je 50 x 40 cm.

Plinski žari na lesenem vozičku

Koda: 3830017602464

Mreža za betonski kamin, nastavljiva od 50 do 62 cm

železna plošča: 3830017602426

Plinski žar ELP 500 z nogami 

Žari in mreža za betonski kamin
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Kotliček in žar za kostanj

Koda 3830017600880

Podstavek za kotlovni gorilnik

Voziček za plinski žar

mali in veliki: 3830017600804 Koda: 

Leseni voziček za plinski žar

Koda: 3830017600798

Noge za plinski žar 250, 400, 600

Vozički in noge

kotliček 7l: 3830017601115

kotliček 12l: 3830017601122

Kotliček litoželezni

V kompletu je pokrov in 
plošča velikosti 40 x 45 cm.. 

Plinski pekač ELP KOSTANJ s pokrovom in nogami + plošča 

železna plošča: 3830017603683

Velikost žar plošče je 40 x 40 cm.
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Žar plošča 250 

železna plošča: 3830017600910

nerjaveča plošča: 3830017601344

Velikost žar plošče je 25 x 45 cm.

Žar plošča 250 globoka 

železna plošča: 3830017601337

Velikost žar plošče je 25 x 40 cm.

Žar plošča 400 globoka

železna plošča: 3830017600934

Velikost žar plošče je 40 x 40 cm.

Žar plošča 400 

železna plošča: 3830017600927

nerjaveča plošča: 3830017600941

Velikost žar plošče je 40 x 45 cm.

Žar plošča 500

železna plošča: 3830017603690

Velikost žar plošče je 50 x 40 cm.

Žar plošča 500 globoka

železna plošča: 3830017603706

Velikost žar plošče je 50 x 40 cm.

Žar plošča 600 globoka

železna plošča: 3830017601351

Velikost žar plošče je 60 x 40 cm.

Žar plošča 600

železna plošča: 3830017600958

nerjaveča plošča: 3830017601016

Velikost žar plošče je 60 x 45 cm.

Žar plošča 800

železna plošča: 3830017600965

Kotlovina nerjaveča 500

železna plošča: 3830017601009

Velikost žar plošče je 80 x 50 cm.

Žar plošče 



14 
w

w
w

.p
lin

sk
ic

en
te

r-
no

vo
m

es
to

.s
i

                    Plinski center Novo mesto • 080 22 06 • info@plinskicenter-novomesto.si

Koda 3830017601467

Gorilnik 250 Gorilnik S

Koda 3830017601504

Koda 3830017601474

Gorilnik 400

Koda 3830017601481

Gorilnik 500

Gorilnik za turistično jeklenko

Koda 3830017601511

Koda 3830017601498

Gorilnik dvojni

Gorilniki

Koda 3830017600811

Gorilnik kotlovni Gorilnik kotlovni z varovanjem

Koda 3830017601733

Koda 3830017600835

Gorilnik kotlovni z obročem Gorilnik kotlovni z obročem in varovanjem

Koda 3830017601757

Kotlovni gorilniki
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Pribor za peko

Koda 3830017601221

Pribor za peko

Posodica za olje

Koda: 3830017601412

Priključki

Objemka

Koda: 3830017601863

Cev 1,5 m: 3830017601238

Cev 2 m: 3830017601160

Cev 3 m: 3830017601177

Set za priključitev

W20x1/14 (IT): 3830017600002

W21,8x1/14 (SLO): 3830017600019

Slap ventil

Cev 1,5 m: 3830017600064

Cev 2 m: 3830017600682

Cev 3 m: 3830017600088

Cev na m: 3830017600033

Cev za butan - propan plin

Razdelilec za gumi cev

Koda: 3830017600866

Regulator za plin 1 kg

Koda: 3830017600767

Ventil za gorilec

Koda: 3830017600040

Grt. 5/1: 3830017600903

Grt. 10/1: 3830017601573

Tesnila

Čep za turistično jeklenko

Koda: 3830017600026

Ključ za plin 1 kg

Koda: 3830017601245

Kotni adapter

Koda: 3830017601856
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