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DH POSLOVNI PAKET DOBRODOŠLICE
Prvih 6 mesecev:
• brezplačno vodenje poslovnega računa,
• elektronska banka Dh-Poslovni brez stroškov nadomestila.

Prvo leto:
• brezplačna članarina za kreditno kartico Mastercard.

Vedno:
• vašim potrebam prilagojeno financiranje  

(kratkoročno, dolgoročno, limit).

NOVO - ODKUP TERJATEV
Prednosti:
• hiter dostop do likvidnih sredstev,
• lažje uravnavanje denarnega toka podjetja,
• možnost podaljšanja valute plačila.

Naj bo tudi 
vaša izbira 
prava!

Več informacij na www.dh.si ali  
v poslovnih enotah Delavske hranilnice!

DH oglas oglas Poslovni paket.indd   1 26. 06. 2019   10:24:43

ŠE VEČ REŠITEV

Obišči spletno mesto in 
poišči še več rešitev in prak-
tičnih napotkov za ureditev, 

gradnjo ali obnovo:

gradnjainobnova.si
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Pisarna naj bo funkcionalna, lepa in udobna. Urejena in vanjo 
se bomo radi vračali. Ko opremljamo pisarno po navadi po-
mislimo le  na stol, mizo in omaro. A sodobna pisarne je še 
kaj več! Če si šef vašega podjetja, si prav gotovo želiš, da se 
bodo sodelavci počutili dobro. Pisarno zato uredite tudi po 

njihovi meri. Dovolite si več kreative v kolikor delate z mladim 
teamom. V službi preživimo veliko svojega časa zato je dobro, da z 

ureditvijo pisarne, pričaramo čim bolj sproščeno vzdušje. V nadaljeva-
nju podajamo nekaj praktičnih idej za lažjo ureditev ali stilsko preo-
brazbo vaših poslovnih prostorov.

Pohištvena oprema naj bo uporabna in praktična. Ob iskanju dobrih 
rešitev pohištveno opremo pisarne smo našli tole odlično rešitev. 
Pisarno s hrbtenico. Nadvse inovativna ideja. Izdelujejo jo v podjetju 
Namestnik, ideja pa se jim je porodila na obisku pri eni od strank. Tam 
so omare v pisarni grozile, da se bodo zrušile same vase, saj so se po-
lice, polne fasciklov, pod njihovo težo upogibale kot smuči. Zato so 
se odločili izdelati pisarno, ki ne bo imela takšnih težav. Pisarno, ki bo 
močna, trpežna, sodobna in uporabna. Takšna, z dobro hrbtenico! Na 
voljo so štirje sodobni, sveži in umirjeni odtenki, ki omogočajo uredi-
tev prostora, ki bo vašemu podjetju v ponos in veselje. Priporočamo! 
Več preverite na www.namestnik.si 

Kuhinja prostor za sproščeno debato. Lepa in premišljeno izbrana notranja 
oprema v pisarni ali v sejni sobi smiselno zaokroži tudi umestitev kuhinje 
ali čajne kuhinje. Na to temo smo govorili s strokovnjaki iz arhitekturnega 
biroja ProAmbient, kjer pravijo tole: »Priporočljivo je, da je notranja opre-
ma čajnih kuhinjskih elementov stilno, materialno in barvno usklajena s 
preostalo notranjo opremo pisarne ali sejne sobe. Tako zadostimo estetiki 

in praktični uporabnosti ter izkoriščenosti pro-
stora.« Ker podpiramo slovenska podjetja vam 
za opremo vaše kuhinje priporočamo kuhinjo 
Alples. Le te so moderne, funkcionalne, ugodne 
in izdelane po meri.  Z Alples-ovim programom 
kuhinj boste prav gotovo ustvarili kuhinjo po va-
ših željah, ki jo boste vsi z veseljem uporabljali. 
Več na www.alples.si. 

Za vse, ki pa v vaših poslovnih prostorih nimate 
na voljo posebnega prostora za kuhinjo je lahko 
praktična rešitev čajna kuhinja v omari. Ko ni v 
uporabi jo enostavno zapremo, kot omaro. Tako 
je pisarna vselej pospravljena, so nam priporočali 
v arhitekturnem biroju ProAmbient. In seveda ni-
kar mimo odlične rešitve in ponudbe kuhinjskih 
stekel. Čiščenje bo lažje, vaša kuhinja pa bo izgle-
dala TOP! Ponudbo preveri na www.luminum.si 

Od rustike do modernih linij. Izbira se-
dežne garniture za sprejemni ali sku-
pni poslovni prostor je stvar okusa, 
vsekakor pa naj bo skladna z ostalo 
opremo. V kolikor je ta bolj drzna, ži-
vahne barve ne bodo odveč. V pod-
jetju EMOK najdete tako moderne kot 
tudi tiste v povsem klasičnem rustikal-
nem stilu. Njihov zelo uveljavljen ru-
stiklen program pohištva najdete na 
www.emok.si

Urejena pisarna

Kako jo opremiti?

LUMINUM luminum

SVETUJEMO
Dizajner vam bo strokovno in prijazno svetoval kakšno steklo najbolje paše v vašo kuhinjo.
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Sedežna NAOMI, nova li-
nija modernega videza, v 
celoti ročno delo. Snemljive 
blazine lahko kombinirate z 
različnimi barvami in vzorci. 
Izdelamo jo v različnih posta-
vitvah ali po meri (daljšanje 
ali krajšanje elementov). Več 
na www.sedezne-stepp.si 

Kuhinja ALPLES START  Sedežne garniture EMOK Pisarna s hrbtenico Namestnik

Kuhinjsko steklo Luminum v stilu CGP-ja naročnika

Pohištvo Namestnik d.o.o., Bezena 
57 A, 2342 Ruše, 041 639 000, 
www.namestnik.si

Emok d.o.o. , Planina pri Cerknem 
44, 5282 Cerkno, 05 38 000 50, 
www.emok.si

Alples d.d., Češnjica 48 A, 4228 
Železniki, 04 51 18 304, 
www.alples.si

Tomaž Sokol s.p., Gorenja Dobrava 
22c, 4224 Gorenja vas, 068 153 
553, www.luminum.si

Stepp d.o.o., Podskrajnik 30, 
1380 Cerknica, 051 444 602, 
www.sedezne-stepp.si
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Zemeljsko sevanje na delovnem mestu. Znano je, da 
dolgotrajna izpostavljenost sevanju lahko povzroča 
različne težave, zato se moramo tudi na delovnem 
mestu tem vplivom izogniti in primerno zaščititi.  
Tokrat ne bomo govorili o elektromagnetnem se-
vanju naprav, ampak o zemeljskem sevanju, sevanju 
vodnih tokov in sevanju iz naslova geoloških prelo-
mov. Gre za naravno sevanje, ki je prisotno povsod. 
Z meritvami ga merimo predvsem v prostorih kjer 
spimo, je pa dobro razmisliti tudi o meritvi sevalnih 
pasov v poslovnih prostorih. Na delovnem mestu 
preživimo veliko časa in v kolikor je le to pozicioni-
rano ravno na točki, kjer se križata vodni in geološki 
sevalni pas, lahko to znatno vpliva na naše počutje 
in zdravje. V kolikor je delovno mesto na neustrezni 
coni, se to lahko odraža na našem počutju. Preverite 
cono vašega delovnega mesta. Kontakt: 041 716 195,                     
www.altera.si

Najsodobnejši dosežek pri obdelavi vode.  Večstopenjski filtrirni sistem vodo 
temeljito prečisti in loči na alkalno ionizirano vodo in kislo ionizirano vodo. 
Alkalna ionizirana voda vsebuje aktivni vodik - močan naravni antioksidant, 
vsebuje obilo kalcija in magnezija - bazična minerala, ki odpravljata zaki-
sanost telesa. Filter za vodo (vsaj klasičen), bi moral biti nameščen v prav 
vsaki zgradbi. Izbirate lahko med filtri za filtriranje in čiščenje vode za ce-
loten objekt (hišo ali poslovni objekt)  z aktivnim ogljem. Za filtriranje in 
čiščenje vode v kuhinji oz. na mestu uporabe namestite podpultni vodni 
filter ali prenosljiv nadpultni vodni filter. Za filtriranje vode, ki ni zanesljivo 
neoporečna je na voljo mikrobiološki vodni filter (ščiti tudi pred bakterijami 
in virusi). www.vodni-filter.si

IONIZATOR VODE 
PUREPRO ® 
Alkalna ionizirana voda odpravlja 
zakisanost telesa

ZA DOBRO POČUTJE
sevanje na vašem delovnem mestu

Uspeh domačega podjetja Lunos 
opazili tudi v Evropi
Slovensko podjetje Lunos je bilo 
pred kratkim uvrščeno na lestvico 
1000 najhitreje rastočih podjetij v 
Evropi. Da so se povzpeli na 667. 
mesto te prestižne lestvice, so mo-
rali med letoma 2014 in 2017 dose-
či kar 37,7-odstotno letno stopnjo 
rasti. Do sedaj so v Sloveniji vgradili 
kar 10.000 enot, kar je samo od-
raz in potrdilo tega, da so njihovi 
prezračevalni sistemi s toplotno 
rekuperacijo zraka resnično vrhun-
ski in cenejši od konkurenčnih.                      
www.lunos.si
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Zastopstvo in prodaja, Henrik Homšak 
s.p., Krulejeva ulica 2, 8290 Sevnica
041 555 270, www.vodni-filter.si

Lunos d.o.o., Robbova ulica 2, 
1000 Ljubljana, 01 620 43 00, 
www.lunos.si

Svež zrak zagotovo pripomore k boljšemu počutju in zakaj ga ne bi 
uživali tudi v zelo vročih dneh. Raziskave iz preteklih let so pokazale, 
da je naša produktivnost občutno slabša, če vdihujemo slab in izra-
bljen zrak, ki se zadržuje v slabo prezračevanih prostorih, zato se tudi 
vse več podjetij odloča za vgradnjo prezračevalne naprave v poslov-
ne prostore. Zračenje pomeni od tri- do petkrat na dan za vsaj pet 
minut na stežaj odpreti okna, da nastane prepih. Takšno prezračeva-
nje je še posebno nepriljubljeno v vročih poletnih mesecih in mrzlih 
zimah. 
 
Zračenje je najbolje prepustiti sistemu. Brez prepiha in temperaturnih 
izgub, neslišno in enakomerno. S konstantno izmenjavo zraka v pro-
stor dovajamo svež in s kisikom bogat zrak, ki dobro vpliva na našo 
delovno vnemo in zdravje. Gre za učinkovito, kakovostno, estetsko, 
energetsko varčno, preprosto, trajno in cenovno ugodno rešitev pre-
zračevanja bivalnih in poslovnih prostorov. Namestitev je enostavna. 
In kako prezračevalni sistem deluje? Odvodne (ventilatorske) enote 
izrabljeni zrak prenesejo v prezračevalne jaške ali ven, s čimer ustvari-
mo podtlak, ki omogoči, da skozi dovodne enote priteka svež in čist 
zrak. Vdor hrupa in pogosto umazanega zraka sta dodatna izgovora, 
da oken ne odpiramo, razen morda malo na ventus (»oberliht«). De-
lovni prostori so zato slabo prezračevani. Lunos e2 je sistem z izjemno 

Zdrav delovni prostor

Nepozabite na prezračevanje

visokim toplotnim izkoristkom, ki znaša 93,6 
%. Slišnost pri delovanju enote je znižana na 
vsega 11 dB, kar je za človeka popolnoma ne-
slišno. Prednost, ki jo kupci dosežejo, se odra-
ža na ustrezni izmenjavi zraka ob popolnoma 
zaprtih oknih ter ohranjanju toplote. Lunos e2 
slovi po izjemno nizkih stroških vgradnje, saj 
ni potrebno napeljevati razvodnih cevi, zato 
je odlična rešitev tako za novogradnje kot 
tudi za sanacije. Avtomatska kontrola vlage 
poskrbi za optimalno delovanje sistema in za-
gotavlja optimalno bivalno in delovno klimo 
v vseh letnih časih. Filtri so trajni in jih je moč 
prati pod tekočo vodo lahko pa izberete tudi 
filtre za cvetni prah, ki so še posebej primerni 
za alergike in ljudi z občutljivim zdravjem. Gre 
za učinkovito, kakovostno, estetsko, energet-
sko varčno, preprosto, trajno in cenovno ugo-
dno rešitev prezračevanja bivalnih prostorov. 
Za vgradnjo sistema je na voljo tudi 20% sub-
vencija EKO SKLADA. Več na www.lunos.si 
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Delovni prostor v mansardi

Ustvarite vizualen stik z okolico z naravno svetlobo, ki obliva vašo 
mansardo. Idealizirajte si prostor za vaše kakovostno in učinkovito 
delo tako, da se umaknete od spodnjih prostorov. Delo v mansardni 
pisarni zagotavlja mirno, sproščeno in domačno delovno okolje. Vaše 
neizkoriščeno podstrešje preuredijo v udoben pisarniški prostor v 
podjetju Dilca. Vse za izgradnjo vaše mansarde od A do Ž najdete na 
www.dilca.si

Mansardo lahko hitro spremenite v svetli in prostorni delovni kotiček. 
Z vgradnjo strešnih oken lahko strešino odpremo do tal in strešna 
okna nam pričarajo pravo razkošje svetlobe. Kako v 10-ih koraki do 
energetsko varčne mansarde preverite na www.velux.si. »Izkoristite 
naravno svetlobo in svež zrak ter naredite bivanje nadvse prijetno. 
Odlična rešitev za visoko vgrajena strešna okna in začetek pametnega 

Miren, svetel in nadvse prijeten

doma so tudi VELUX-ova strešna okna INTEGRA 
z dalinjskim upravljanjem in senzorjem za dež. 
Vaša strešna okna pa lahko nadgradite tudi s sis-
temom VELUX ACTIVE, ki avtomatsko uravnava 
dotok svežega zraka in s tem kakovost notranje-
ga zraka v vaših prostorih«, so nam zaupali.

Strešna okna - VELUX Pisarna v mansardi - VELUX

Prostor za kovanje novih strategij - VELUX

Kaj pa izolacija?
Izolacija podstrešja še nikoli ni bila 
tako preprosta in učinkovita. Prilju-
bljena rešitev za profesionalce in la-
stnike domov je uporaba superfolije, 
izolacije prihodnosti. Le ta namreč 
zavzame zelo malo prostora, roko-
vanje je enostavno, njena izolacij-
ska vrednost pa je izjemna. Več na  
www.globtrade.si

Dilca d.o.o., Smledniška 
cesta 128, 4000 Kranj, 
04 23 58 720, www.dilca.si

VELUX Slovenija d.o.o.
Ljubljanska 51 a, 1236 Trzin, 
01 724 68 68, www.velux.si Globtrade Ljubljana d. o. o., 040 710 189, www.globtrade.si

Radon v bivalnem in tudi delovnem okolju doprinese največji 
delež k letni dozi zaradi naravnih virov sevanj. Ker doma in na 
delovnem mestu preživimo veliko časa,  se vplivom radona v do-
movih in poslovnih zgradbah posveča vedno večjo skrb. Pri no-
vogradnjah in adaptacijah se zato priporoča sistemska rešitev z 
izvedbo temeljne blazine ali plinotesne talne konstrukcije. Izvorov 
radona v zraku v zgradbah, je več: geološka podlaga pod stavbo, 
gradbeni material, iz katerega je stavba zgrajena, voda in zemeljski 
plin. Radon je radioaktiven žlahtni plin. Ta nastaja iz radija v razpa-
dnem nizu urana, ki je zelo razširjen element v zemeljski skorji, zato 
je radon v različnih koncentracijah prisoten skoraj povsod.  Iz tal, 
kjer nastaja, potuje proti površini. Zadržuje se v zaprtih prostorih 
(kraške jame, rudniki, kleti v zgradbah, slabo prezračevani prostori). 
Je brez barve, vonja in okusa in sam neposredno ne predstavlja 
nevarnosti, škodljivi pa so njegovi kratkotrajni razpadni produkti 
(izotopi polonija, bizmuta in svinca), ki se pri vdihovanju kot ae-
rosoli usedajo na stene dihalnih poti.  Ob nadaljevanju razpada 
nastanejo alfa delci, ki resno poškodujejo tkivo dihal in lahko pov-
zročijo nastanek pljučnega raka.   

Prehod radona v stavbo. Glavni mehanizem, ki pospešuje vsto-
panje radona v stavbo skozi razpoke in netesne stike sklopov, ki 
so v stiku s terenom, je nižji zračni tlak v notranjosti. Ta je posle-
dica ogrevanja (toplejši zrak je namreč redkejši) in nepravilnega 
prezračevanja (sesanje iztrošenega zraka brez zajema zunanjega 
svežega zraka). Zrakotesna okna in vrata v tem smislu situacijo 
še dodatno poslabšajo. Seveda je to dogajanje najbolj izrazito v 
zimskem času, ko so temperaturne razlike največje in ko običajno 
premalo zračimo. 

Izvedba učinkovitega tesnjenja. Pri novogra-
dnjah in rekonstrukcijah preprečujemo pre-
hod radona v stavbo s plinotesno izvedbo 
talne konstrukcije. To dosežemo z materia-
lom, ki  vsebuje kovinsko folijo. Slednja pred-
stavlja za pline skoraj neskončno zaporo. 
Fragmat odslej v ta namen nudi bitumenski 
elastomerni trak armiran s poliestrskim nosil-
cem in ALU folijo, ki nosi ime Radon Vap AL 
P4. 

Sistemska rešitev hidroproof radon. Sistem 
izvedbe temeljne blazine z imenom »Hidro-
proof radon« je namenjen za novogradnje 
(šole, vrtce, upravne in stanovanjske stav-
be), ki se projektirajo po pravilih nizkoener-
gijske gradnje. Celoten hidroizolacijski ovoj 
(horizontala in vertikala) je izveden z varil-
nim trakom Radon Vap AL P4, ki zagotavlja 
popolno zaščito pred radonom. Sistemska 
rešitev »Hidroproof Radon« učinkovito in 
trajno preprečuje prehajanje vlage, hladu in 
radona v stavbo. Soustvarja zdravo, udobno 
in uporabnikom prijazno bivalno okolje. Več 
na www.fragmat.si

Pri obnovah starih objektov in 
novogradnjah lahko preprečimo 
vstopanje radona v zgradbo.

1. AB plošča
2. Fragmat XPS 400 GL (v dveh slojih)
3. IBITOL HS + RADON VAP AL P4
4. IZOELAST REFLEX P4, pribetonirana 
vertikalna hidroizolacija
5. IBITOL HS + RADON VAP AL P4
6. podložen beton

Radon v zraku

         in njegov vpliv na zdravje



1110

Svetla pisarna

Svetloba pozitivno vpliva na delovno vzudušje

Tudi poslovni prostor v mansardi je lahko prostoren in svetel. Prav je, da zase zah-
tevamo kakovostne delovne prostore. Ne nazadnje v njih preživimo precej časa. 
Prednost pri mansardnih prostorih  je ta, da lahko le te osvetlimo tudi z vrha in 
ne le od strani. Pomembno je, da upoštevamo obe funkciji, ki ju imajo strešna 
okna. Torej, da omogočajo razgled in prehajanje svetlobe. Dobro je, da so vsaj 
nekatera okna vgrajena tako nizko, da omogočajo pogled navzven tudi sedeče-
mu človeku. A kako do te rešitve, kadar strešnega okna ni možno vgraditi tako 
nizko? O tem smo govorili z direktorjem podjetja TIM MACLER, strešna okna FA-
KRO in povedali so nam tole: » Kadar strešnega okna ni mogoče vgraditi tako 
nizko, si lahko pomagamo z vgradnjo kombinacije strešnega in vertikalnega 
okna.«  Informacije na www.fakro-okna.si

Strah pred pretiranim segrevanjem prostora. In kako je z velikimi steklenimi po-
vršinami in pregrevanjem prostora? Ob ideji velikih steklenih površin nikakor 
ne moremo mimo pomisleka, kako bodo le te vplivale na samo temperaturo 
v prostorih. Skrb je odveč.  Glede izbire senčenja za poslovne prostore smo go-
vorili s podjetjem Roletarstvo Medle, ki na slovenkem trgu ponuja kakovostne 
rešitve senčenja. Trendi na področju senčil se spreminjajo, razvoj je napredoval 
in na voljo so nove izpopolnjene rešitve senčenja, zunanje žaluzije. Predstavlja-
mo vam prodajni hit pri izbiri senčenja – PREMIUM ZUNANJE ŽALUZIJE KRATER. 
Enostavno reguliranje kota lamel omogoča popolno kontrolo nad količino sve-
tlobe in zasebnosti v prostoru. Njihove lastnosti presegajo klasiko v smislu mul-
tifunkcionalnosti, kompaktne, debelostenske in elegantne izvedbe, kakor tudi v 
smislu enostavnosti vgradnje in fasaderske obdelave špalet. So kompaktnega in 
modernega videza, primerne tako za bivalne, kot poslovne prostore. Upravlja-
nje zunanjih žaluzij roletarstva Medle je možno tudi v kombinaciji s časovniki ali 
krmiljenjem v odvisnosti od klimatskih razmer. Več informacij na www.medle.si

Dnevna svetloba je bistvena. »Vedno imam odprta okna ali vsaj žalu-
zije, ko delam, saj si želim stika z okoljem, pogled v naravo me spro-
šča. A ne gre samo za pogled in povezanost zunanjega in notranjega 
prostora, ki navdihuje. Svetli delovni prostori ugodno vplivajo tudi na 
naše zdravje in počutje. Študije kažejo, da imajo zaposleni, ki so bolj 
izpostavljeni dnevni svetlobi večjo delovno vnemo, več navdiha in 
manj motenj spanja. Velike steklene površine so zato v privatnih, kot 
tudi poslovnih objektih močan trend. Pa poglejmo rešitve, ki vam lah-
ko odprejo pogled v širni svet.

Panoramske stene. V kolikor imamo možnost lahko znanji in notranji 
prostor zelo lepo povežemo s panoramsko steno. Izdelajo jo tudi tako, 
da so okvirji komaj zaznavni in ne ovirajo pogleda v okolje, so nam za-
upali v podjetju Gašper, kjer izdelujejo lesena okna in vrata. Panoram-
ske stene tudi optično povečajo prostor in so močan trend sodobne 
arhitekture. Preverite na www.gasper.si 

Strešna okna FAKRO s posebno balkonsko oknoLesena okna Gašper Naravna svetloba Solatube Premium zunanje žaluzije KRATER

Gašper trženje d.o.o., Stegne 27, 
1000 Ljubljana, 02 887 98 50, 
www.gasper.si

Kerber d.o.o.,Gorenjska cesta 50a, 
1215 Medvode, 01 36 18 365, 
www.solatube.si

Roletarstvo Medle, d.o.o. 
Podbevškova ulica 31, 8000 Novo 
mesto, 07 39 30 930, www.medle.si

TIM MACLER d.o.o.m Ob železnici 
3, 3000 Celje, 041 630 549, 
www.fakro-okna.si
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Solatube®  preusmeri največjo 
možno količino zunanje svetlo-
be v notranje prostore. Z vgraje-
nimi inovativnimi sistemi Solatu-
be boste v vsak prostor prenesli 
razkošje dnevne svetlobe in na-
ravnih barv, poskrbeli za višjo 
kakovost bivanja in dodatno pri-
hranili še pri električni energiji. 
Solatube sistemi so primerni za 
vse prostore, kjer ni dovolj narav-
ne svetlobe. info: 01 36 18 365 
www.solatube.si

 SVETLOBA



1312

Panoramska stena pričara občutek povezanosti z naravo.  Pa-
tio HS je dvižno drsna izvedenka panoramske stene, ki poleg 
velikih steklenih prehodnih površin nudi udobje neovirane-
ga prehoda na teraso ali vrt. Pri enokrilni izvedbi je možen 5 
m, pri dvokrilni izvedbi pa 10 m prehod. Odlikuje jih visoka 
funkcionalnost in odlična toplotna ter zvočna izolativnost. 
Primerna je za vgradnjo v hiše, stanovanja in javne zgradbe. 
Na izbiro je več dekorativnih lesenih dekorjev in aluminijastih 
zaščitnih profilov Aluskin, s katerimi boste lahko uskladili iz-
gled stene tako z interierjem kot z zunanjim ovojem stavbe. 
www.kl-fenstar.si  

Vas zanimajo še druge praktič-
ne rešitve s področja gradnje 

in obnove doma?

Obiščite spletno mesto 
www.gradnjainobnova.si

Odlična za obnove, novogradnje in tudi za pasivne hiše! Z 
odlično toplotno izolacijo in trendovskim dizajnom so 
nova okna Remoplast orientirana v prihodnost. Odliku-
jejo se z novim, visoko izolativnim 7-komornim sistemom 
s sredinskim tesnenjem ter maksimalno dimenzioniranimi 
jeklenimi ojačitvami. Že v standardni različici, z ustrezno 
trislojno zasteklitvijo, dosegajo izolativne vrednosti za 
pasivne hiše. Sistem je na voljo v širokem spektru barv, 
z možnostjo vgradnje različnih vrst okovja. Inteligentna 
konstrukcija omogoča vgradnjo modernih funkcijskih 
stekel. Omogoča odlično zvočno in protivlomno zaščito.
Nudimo možnost vgradnje okovja za zdravo bivalno klimo 
in nadzorovano prezračevanje. Več na www.remoplast.si. 

Lamelne zavese ustvarijo prijetno klimo 
v vsakem prostoru in ob tem poskrbijo 
še za udobno in elegantno vzdušje. La-
melna zavesa tipično senčilo poslovnih 
prostorov. Eden od vzrokov je zagotovo 
vsestranskost in lamele v številnih barv-
nih odtenkih, ki so pralne in negorljive 
ter nudijo svetlobno in klimatsko za-
ščito. So učinkovit dekorativni pouda-
rek pri notranjem opremljanju. Preveri                
www.stuklek.si 

SODOBNO
SENČENJE
Tri najbolj tredovske rešitve

PREMIUM 
OKNA
Novost podjetja Remoplast

Fasadne markize zagotavljajo ugo-
dno svetlobo tudi v notranjih pro-
storih, na katere so pritrjene. Z njimi 
lahko klimo v prostoru popolnoma 
prilagodite svojim potrebam in 
letnemu času. Screen platno ščiti, 
senči, zagotavlja barvno usklaje-
nost, oblikuje in dekorira. Poleti zni-
ža stroške klimatizacije tudi do 80%, 
saj nudi odlično sončno zaščito 
pred neposredno sončno pripeko! 
www.sencilasonal.si

PANORAMSKA
STENA
Visoko funkcionalna je Patio HS

Dobra rešitev je tudi Screen rolo. Screen rolo senčila 
poleti zmanjšajo temperaturo v prostoru tudi do 
10 °C. PVC tkanina, glede na gostost tkanja, različ-
no prepušča svetlobo. Je idealno senčilo za sen-
čenje prostora in večjih steklenih površin. Vpeto je 
v vodila in ima zunaj vidno, a povsem nemotečo, 
omarico. Upravlja se lahko ročno ali na motorni po-
gon. Izbere se lahko tudi zatemnitvena tkanina, ka-
tera ob zip sistemu vodil, prostor popolno zatemni. 
Screen senčila AKROL zagotavljajo odlično zaščito 
pred vročino in bleščanjem, pri tem pa navzven 
dopuščajo zelo čist (kristalen) pogled. Iz vidika 
stroška so cenovno ugodnejša izbira od zunanjih 
žaluzij, videz je nadvse moderen. Dobavljive so pri 
podjetju AKROL. www.akrol.si 

AKROL Tomaž Kosec S.P. 
Prešernova cesta 8, 1234 Mengeš
041 798 122, www.akrol.si

Remoplast d.o.o., Spodnja Vižinga 
68, 2360 Radlje ob Dravi, 
02 888 04 43, www.remoplast.si

ŠTUKLEK KAROL s.p. , Šmarjeta 8/b, 
3211 Škofja vas, 03 491 58 50, 
www.stuklek.si

KL fenstar d.o.o., Nova vas 57
1385 Nova vas, 01 70 50 600, 
www.kl-fenstar.si

Sonal d.o.o., Valvasorjeva ulica 40, 
2000 Maribor, 051 691 557,
www.sonal.si
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Inovativne rešitve

Inteligentne električne 
inštalacije 
Glede na vremenske razmere samo-
dejno upravljajo s senčili (spuščanje 
ob  sončni pripeki poleti in dvigovanje 
pozimi). S simulacijo prisotnosti sistem 
samodejno upravlja z razsvetljavo in 
senčili ter zagotavlja večjo varnost, za 
čas vaše odsotnosti.  Klimo, ogrevanje, 
senčenje in razsvetljavo lahko upravlja-
te  na daljavo preko pametnega telefo-
na. Vgradnja nudi visoko udobje in ne 
predstavlja bistveno višjega stroška inve-
sticije v primerjavi s klasičnimi elektro 
inštalacijami. www.mojindom.si

Ustvarite ugodnejše pogoje dela

Vaš prst - vaš ključ!

Hlajenje z WIND FREE tehnologijo

Klasičen sistem hlajenja

Hišno osebno dvigalo izboljša dostopnost in udobje. Zato se vse 
pogosteje vgrajujejo tako v domovih kot tudi v manjših 

poslovnih objektih. Predstavljamo vam popularne 
modele hišnih osebnih dvigal  podjetja Lift dvig, ki 

so ob enem na voljo po sprejemljivih cenah. Hi-
šno dvigalo odlikuje uporabnost, robustnost in 
ugodna cena, prav zato je postalo zelo popu-
larno. Hišno osebno dvigalo  omogoča široko 
paleto prilagoditev, primerno je za vile, vrstne 
hiše, dvojčke, hiše, pisarne, trgovine, hotele, 

restavracije itd.   Namestitev hišnih dvigal v za-
sebnih in javnih stavbah ni težavna. Dvigala se 

lahko namesti znotraj ali zunaj. Izbirate lahko med 
luksuznimi, elegantnimi, klasičnimi, panoramskimi in 

profesionalnimi osebnimi dvigali. Povprašajte na www.
lift-dvig.si

Osebna dvigala - Liftdvig

Prst, nalepka, obesek, kartica, šifra - so najudobnejši ključ do vaše pisar-
ne. Omrežni sistem ekey net, je domišljena rešitev za dostop v podje-
tje. Povežete lahko vhodna vrata, pisarne, strežniški prostor, laborato-
rij, alarmno napravo... Sistem centralizirano upravljate z računalnikom, 
lahko tudi na daljavo. Prstne odtise, RFID medije in šifre uporabnikov, 
pa vnašate s prijazno programsko opremo in jih organizirate v poljub-
ne uporabniške skupine, ki jim določate različne nivoje pravic. ekey 
net je združljiv z različnimi standardi ODBC, HTML, KNX, UDP, CRE-
STRON, WIEGAND,…). Sistem lahko vgradite v že obstoječ objekt ali 
novogradnjo. www.ekey.net 

Klima, ki ne piha in hitro ohladi prostor. Samsung Electronics je pred 
časom predstavil revolucionarno Wind-Free™ klimatsko napravo, 
ki ustvarja prijetno delovno okolje brez nelagodja, ki ga povzroča direk-
ten tok hladnega zraka. Ko je nastavljena temperatura dosežena, sistem 
enakomerno porazdeli svež zrak brez pihanja, ter s tem ustvarja prijetno 
delovno okolje. Deluje tudi v najzahtevnejših okoljih. Naprava je edina, 
ki lahko doseže učinek brezvetrja. Izdelek dobavlja in montira podjetje 
Tratnjek. www.tratnjek.si

ekey d.o.o., Vodovodna 
cesta 99, 1000 Ljubljana, 
0 1 53 09 495, www.ekey.net

Tratnjek d.o.o., Noršinska 
ulica 28, 9000 Murska Sobota 
051 450 320, www.tratnjek.si 

Lift dvig d.o.o Tomišeljska 
ulica 46, 1108 Ljubjana 
041 778 885, www.lift-dvig.si

MOJINDOM s.p. Sv. Vid 41,
2367 Vuzenica, 040 622 442, 
www.mojindom.si
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Notranji interier

Da smo zbrani in kreativni, mora biti temu primeren tudi naš delovni 
prostor. Vsi imamo radi svelte in odprte prostore in taka mora biti tudi 
vaša pisarna. Svetloba nas napolni z energijo in takoj smo uspešnejši 
in produktivnejši. Dovolite svetlobi, da raziskuje vaše pisarne, hodni-
ke in druge prostore s pomočjo steklenih predelnih sten. Za vas smo 
bogato izbiro našli v podjetju Pomis – Andrej Šilc s.p., kjer nudijo tudi 
celostno svetovanje pri izbiri. Nikakor pa ne smemo mimo dejstva, da 
prodajajo in montirajo tudi notranja lesena vrata vseh vrst slovenskih, 
avstrijskih in italijanskih proizvajalcev. www.notranjavrata.si

Ahitekturni element – privlačno stopnišče. Tudi oblikovanju stopnišč 
je dobro posvetiti pozornost , saj so eden najlepših in najizvirnejših 
arhitekturnih elementov. Vzpenjanje po njih naj bo udobno in lahko. 
Celostno oblikovanje stopnišč je tako izrednega pomena, saj mora 
biti prostor edinstveno oblikovan in našim očem prijeten. Sodobno 
stopnišče je lahko zasnovano tako, da se sklada s podobo notranjih 
prostorov, hkrati pa lahko razmišljate, da so stopnice neke vrste okras 
in ponos. 

Odprti prostori – sodoben trend. V sodobni ar-
hitekturi vsi trendi vodijo k odprtosti prostorov 
in dovršenosti. Notranja ograja prav gotovo je 
detajl, ki polepša prav vsak prostor. Doprinese k 
estetiki in je zato v notranjem oblikovanju zelo 

pomembna. Ograja naj dopolnjuje celostno 
zasnovo prostora. V ospredje vedno bolj 

stopajo kovina, steklo in vrvi, nam je zaupal 
gospod Janez Tišler iz podjetja Niros ko-
vinarstvo. Tako za dom kakor tudi za po-
slovne prostore izdelujejo ograje iz INOX-
-a, ki jih kombinirajo s steklom ali lesom. 

Tudi zavito stopnišče zanje ne predstavlja 
nobenega problema. Ročaje in prav tako 

steklo lahko upognemo in tako še bolj poži-
vimo izgled vaše ograje. Steklo je lahko različ-

nih barv ali peskanih motivov celo z logotipom 
podjetja, kar izgleda res prestižno. Informacije 
najdete na www.niros.info

Inox in steklo sodobni trend!
Ne le da je Inox ograja v kombinaciji s 
steklom zelo čistih linij, ob enem odpi-
ra prostor,  omogoča nemoten pogled 
in v zagotavlja veliko svetlobe. Ograje v 
kombinaciji Inox-a in stekla so izjemno 
priljubljena rešitev tako za zunanje, kot 
za notranje poslovne prostore. Obiščite 
www.niros.info 

Naj se zlije v celoto in navdušuje z dizajnom
Pri podjetju Barjan line, so nam povedali: “Dela na stopniščih izvedemo v 
celoti, vključno z višinsko izravnavo, betonska stopnišča po potrebi pripra-
vimo do pleskarskih del, lesene obloge pa položimo v zaključni fazi gra-
dnje. Samonosne stopnice izdelamo v kompletu, vključno s ključavničar-
skimi deli. ” Več na www.stopnicezavsakdom.si.

3d projekt
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Dejstvo je, da srbno načrtova-
nje z realistično predstavitvijo 
prostorske razporeditve in no-
tranje opreme pričara popoln 
občutek bivanja, še preden se 
gradnja, obnova ali opremlja-
nje začne. Zato pred izvedbo 
priporočamo kontakt s strokov-
njaki. Projektni biro ProAmbient 
je pravi naslov. Pripravijo vam 
3D projekt in to z realnimi vzor-
ci. In kaj je pri tem najbolj zani-
mivo? Informativna vrednost 
3D projekta pri hišah navadno 
predstavlja le 2% celotne in-
vesticije, izvedba poteka eno-
stavneje, vrednost investicije 
je znana že v naprej. Investi-
torji se zato zanj vse pogosteje 
odločajo. Po želji prevzamejo 
projekt v kompletu z izvedbo 
na ključ! Njihovi projekti so 
res edinstveni. Najdete jih na                                   
www.proambient.si Sodobno stopnišče podjetja Barjan d.o.o. INOX  v kombinacji s steklom, Niros kovinarstvo Steklena predelna stena Pomis.

POMIS Andrej Šilc s.p., Zamostec 31, 
1317 Sodražica, 041 694 871, 
www.notranjavrata.si

Niros kovinarstvo Janez Tišler s.p., 
Cankova 53, 9261 Cankova, 
051 386 530, www.niros.info

Barjan line, d.o.o., Beričevo 19, 1262 
Dol pri Ljubljani, 041 403 906, 
www.stopnicezavsakdom.si  
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Naj stene govorijo! Letošnji trendi so pokazali 
izredno zanimanje za stenski dekor, prednja-
čijo nalepke, so nam zaupali  ob pogovoru s 
slikopleskarstvom Kalinero. Izbira je pestra, na-
mestitev ni zahtevna in povsem preprosto jih 
je odstraniti. Idealno za trenutke, ko si zaželimo 
hitre spremembe in vnos nove svežine v pro-
stor. Tako. Izbrali smo materiale. Kaj pa izvedbe-
na dela? Pripročamo mojstre podjetja Kalinero, 
slikopleskarstvo za pedantne!® Dajejo 100% 
garancijo na zadovoljstvo, za njimi ni potrebno 
čistiti in skrb ali bodo prišli ob dogovorjenem 
terminu je odveč! Ob enem so specializirani 
tudi za sanacijo vlage in plesni. Radi opravljajo 
slikopleskarska dela in spoštujejo vaš čas, vašo 
pisarno in dom. Naročite si skrbnega slikople-
skarja. Na www.kalinero.si najdete tudi bogat 
nabor rešitev za učinkovito sanacijo plesni.

Dekorativno in naravno

V arhitekturnem biroju ProAmbient so nam povedali: “Pogosto zane-
marjamo dejstvo, da se v objemu nekaterih barv različni ljudje različ-
no počutijo. Barve tako vplivajo na njihovo razpoloženje, učinkovitost, 
tudi kreativnost. Delovno mesto naj se zato, prilagodi posamezniku.
Zgoraj predstavljamo simpatično zasnovano manjšo pisarno, ki so jo 
celostno zasnovali v arhitekturnem biroju ProAmbient. Osnovni beli 
barvi so dodali zeleno in roza, ki v kombinaciji z materijaloma, kot sta 
kamen in les, dajeta prijeten svež občutek v prostoru. Z ogledalom 
so prostor optično povečali, vrata pa barvno uksladili z ostalim pohi-
štvom.  Več na www.proambient.si  

In kakšen je učinek barve sten poslovnih prostorov na človekovo pro-
duktivnost? Rdeča barva je močna barva, vpliva na pulz in poveču-
je učinkovitost zaposlenih, sploh tistih, ki imajo naloge, ki so polne 
detajlov. Modra barva, je barva za kreativne duše. Pomirjujoča, odra-
ža komunikacijo, zaupanje in učinkovitost. Zaposlenim pomaga pri 
ustvarjanju novih idej. Priporočljiva je za izbor v prostorih, kjer poteka-
jo sestanki oziroma tam, kjer zaposleni snujejo ideje. Za navdihujoče 
inovacije se priporoča zelena barva, saj spodbuja kreativno delo. 

Rastlinske stenske barve. 100% naravne! Tudi 
če vaša hiša ali poslovni prostori niso grajeni 
iz povsem naravnih materialov, imate sedaj 
možnost, da v svoj bivalni prostor vnesete vsaj 
del narave. Naravne barve so okolju in zdravju 
prijazna alternativa klasičnim barvam. Kaze-
inske, apnene, ilovnate in rastlinske barve, so 
narejene iz rastlinskih in mineralnih surovin. So 
izredno paropropustne – stena ostaja preho-
dna za vlago, ki jo ustvarjamo z vsakodnevnimi 
aktivnostmi. Ker ne vsebujejo konzervansov in 
sintetičnih polnili, med sušenjem ne sproščajo 
v zrak neprijetnih vonjav in zdravju škodljivih 
snovi. Barve in materiali, ki vam jih ponuja 
Gnezdo, so edini izdelki te vrste, in ne vsebu-
jejo polimernih veziv. Zato so bio razgradljivi. 
Ne potrebujejo posebnega odlaganja. Izbe-
rite svoj odtenek na www.gnezdo.si 

Barva s funkcijo čiščenja zraka. NOVA 
Active Air. Visoko kakovostna in tehno-
loško napredna notranja zidna barva, s 
svojo posebno funkcijo čiščenja zraka, 
predstavlja pomembno inovacijo na trgu. 
Barva bistveno pripomore k izboljšanju 
kakovosti bivanja v prostoru, saj razgra-
juje za zdravje zelo škodljiv formaldehid 
v zraku in to že 24 ur po nanosu. Zaradi 
svoje izjemne tehnologije čiščenja zra-
ka je SPEKTRA Active Air še posebej 
primerna za beljenje zidov v prostorih 
kjer se dlje časa zadržujemo in spimo                                             
www.helios-deco.com

TOP        barve, ki spodbujajo kreativnost3

100% naravne rastlinske stenske barveZasnova pisarne, arhitekturni biro Proambient

ProAmbient d.o.o., Partizanska 55, 
5000 Nova Gorica, 041 412 982, 
www.proambient.si

HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 
1230 Domžale, 01 722 4000, 
www.helios-deco.com

KALINERO d.o.o., Glinškova pl. 8
1000 Ljubljana, 031 777 331, 
www.kalinero.si

Gnezdo d.o.o., Štula 10, 1210 Ljubljana
01 235 01 80, www.gnezdo.si
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Epoksi talne obloge 
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Vinilne talne obloge Kemoplast

Tekstilne talne obloge Kemoplast

Večnamenske talne plošče Kemoplast

Generalna obnova marmorja - Skosal Obnova zunanjega venecianskega tlaka, Skosal 

SKOSAL s.p. Lorenčak Aleksander
Migojnice 52, SI-3302 Griže
03 57 18 747,  www.skosal.com

PanStan d.o.o., Kopitarjev trg 3, 1217 
Vodice, 031 221 351, www.panstan.si

KEMOPLAST d.o.o., Drofenikova 7, 
3230 Šentjur, 03 746 42 00 
www.kemoplast.si

Romet d.o.o., Mariborska cesta 1
2352 Selnica ob Dravi
02 673 50 33, www.romet.si

Talne obloge

V pisarni se polije kava, v hali pa ...

Prav je, da pri urejanju poslovnih prostorov namenimo posebno po-
zornost tudi talnim oblogam. Že pri samem vstopu v prostor dajejo 
občutek urejenosti, profesionalnosti in ob enem domačnosti. Sodob-
na pisarna je danes veliko več. Dovolite si, da do izraza pride vaša kre-
ativnost – z barvami, vzorci in celo 3D učinki pričarajte unikatna tla. V 
naslednjih vrsticah smo za vas zbrali nekaj idej za zamenjavo ali obno-
vitev obstoječih talnih oblog.

Tla naj bodo kvalitetna, trajna in inovativna. Izredno trpežna in skorajda 
neuničljiva? Tako je. To so epoksidni tlaki – edina tla, ki ne poznajo 
meja. Zaradi možnosti kombinacije različnih barv, 3D efektov, vzor-
cev,… tako epoksi ponuja neizmerne možnosti izvedbe. Odlični so 
tako za poslovne prostore, sprejemnice, delovne hale,… Vse to in še 
več preverite na www.panstan.si

Toplo – hladna kombinacija. Lepa, praktična in 
kakovostna talna obloga je lahko tudi kera-
mika! Odlično ponudbo visokokakovostne 
keramike si lahko ogledate na www.romet.si, 
kjer vas vabijo, da se sprehodite skozi virtualni 
pregled skrbno izbrane VRHUNSKE keramike 
salona Romet. 

Vinil – najbolj prodajana talna obloga na svetu! In 
ne samo to. Po ocenah so to tla prihodnosti. Tla 
bogatih barv, ki jih navdihujejo naravni materiali 
v sodobnih modelih. Zaradi izjemne trdnosti jih 
priporočajo tudi za pohodno bolj obremenjene 
površine. Enako velja za linolej, ki je ob enem, 
ne boste verjeli, povsem naravna talna obloga. 
Sestoji namreč iz naravnih materialov (laneno 
olje, les, pluta, apnenčeva moka, smola, barvni 
pigmenti) in je zato okolju in človeku prijazna 
talna obloga. Zaradi svoje elastičnosti je to talna 
obloga, ki se vgrajuje tudi na zelo obremenje-
ne stanovanjske, javne in industrijske prostore. 

Za pisarne se veliko vgrajujejo tudi tekstilne talne 
obloge. Zmotno je prepričanje, da tekstilne talne 
obloge povzročajo alergije. Obstojajo tudi tekstil-
ne talne obloge, ki jih držimo v svojem programu, 
ki so antibakterijske in antialergične, nam je zaupa-
la sogovornica iz podjetja Kemoplast. Predstavlje-
ne rešitve so na voljo v neskončnih barvnih kom-
binacijah.  Vabljeni v “Svet talnih oblog”. Spoznajte 
jih podrobneje na                                                     www.
kemoplast.si.

Ne spreglejte tole! Edinstvene večnamenske tal-
ne plošče Bergo. Izdelane iz ekološko prijaznega 
recikliranega UV odpornega PP-kompozita so 
odlična rešitev za garaže, skladišča, kleti, indu-
strijska okolja, terase, ... Edinstvene plošče lahko 
enostavno premikate iz enega kraja na drugega. 
So enostavne za polaganje (ne potrebujete pri-
trdilnih elementov).  Več na www.kemoplast.si. 

Kaj pa kamen? Ah, to naravno čudo! Zaradi različnih možnosti uporabe in njegove trajno-
sti, lahko rečemo da so kamnita tla trajna rešitev za vašo pisarno. V podjetju Kamnoseštvo 
Podpečan priporočajo granit ali marmor, saj imata glako polirano površino. Ponudbo pre-
verite na www.kamnosestvo-podpecan.si

Gospod Korpar iz Kamnoseštva Korpar nam je o kamnitih talnih oblogah povedal: »Ka-
mnite talne obloge dajejo prostoru lep, eleganten izgled in so preproste za vzdrževanje.”  
Več na www.korpar.si

Ali ste vedeli, da lahko vaša 
kamnita tla tudi obnovite?
S strojnim diamantnim bruše-
njem in poliranjem do visokega 
sijaja lahko obnovimo površine,  
kot so marmorji, graniti, teraco 
tlaki, venecijanski tlaki, beton-
ske površine in opečnati tlaki, 
na katerih je zaradi dolgotrajne 
uporabe prišlo do obrabe oziro-
ma vidnih poškodb. S postop-
kom mehanske obdelave takšni 
površini povrnemo prvotni 
izgled, hkrati pa z zaščitno im-
pregnacijo omogočimo boljšo 
obstojnost politure. Rešitev na 
www.skosal.si 



2322

KAMINI KOČEVAR d.o.o., Rimska cesta 
88, Šempeter v Savinjski dolini, 
03 700 17 96, www.kamini.si

Intelegentni kamini M-DESIGN. Tega zagotovo niste ve-
deli!  Kamin, ki nudi nadvse komfortno uporabo. Kamin                       
M-Design na plin, nadzirate ga lahko s pametnim telefo-
nom ali tabličnim računalnikom. Z aplikacijo M-Design 
lahko določite višino in velikost plamena ter se sami od-
ločite, kako bo deloval  vaš kamin. Poleg tega je aplikacija 
opremljena z Ecoswitch sistemom – na ta način boste ne 
samo obdržali temperaturo, temveč tudi vašo porabo! Več 
preverite na                       www.kamini-luzar.si 

Vas zanima kako poteka vgradnja? 
Na voljo tudi video kako najlažje 
zakuriti ogenj v kaminu? Tudi na

www.gradnjainobnova.si

Ni kamina brez kakovostnega dimnika. Ob 
vgradnjah kaminov v obstoječe zgradbe 
in kadar zaradi lokacije kamina priklop na 
obstoječ dimniški sistem ni možen vgra-
jujemo zunanje nerjavne dimnike. Pravi 
naslov za kakovosten nerjavni dimnik je 
podjetje Karodi, slovenske nerjavne di-
mnike Karodi poleg kvalitete odlikuje tudi 
estetska dovršenost. Info na www.karodi.si

Pa je vsak kamin dober kamin? Večina nas kupuje z očmi, pri tem pa marsik-
daj pozabimo, da je kvaliteta materialov in izvedba bistvenega pomena. 
Veliko pozornosti posvečamo zunanjosti izdelka, privlačnosti in njegove-
mu dizajnu, kar pa nas lahko hitro zavede, saj se bistvo skriva v notranjosti. 
V družinskem podjetju Hrovat pravijo: »Zunanji izgled kamina vsekakor je 
pomemben, a ker je kamin dolgoročna investicija, je pozornost potrebno 
nameniti tudi kaminskemu vložku, osredotočiti se je potrebno na pravilen 
dovod zraka v kurišče, kvaliteten sistem zapiranja in odpiranja vrat ter do-
bro tesnjenje. Strokovna vgradnja je ključna.« Pravijo, da se nanje pogosto 
obračajo lastniki vgradnih kaminov,  ki imajo obzidane kamine z neprimer-
nim materialom, veliko krat ugotovijo, da gre za neprimerne materiale kar 
povzroči neučinkovitost ali so celo nevarni za uporabo. Dejstvo je, da kva-
liteta materiala, s katerim je ogrevalna naprava obzidana bistveno vpliva 
na oddajo toplote, način ogrevanja ter življenjsko dobo naprave. Njihovi 
kamini so izvedeni kot toplozračno – akumulacijski, kar pomeni da lahko 
prostor ogrejete s toplim zrakom obenem pa imajo zaradi masivne obzida-
ve dobre akumulacijske sposobnosti in oddajajo toploto v prostor še več ur 
po prenehanju gorenja. Obiščite  www.pecarstvo-hrovat.si

Kamniti akumulacijski kamini. Kamini se razlikujejo po načinu uporabe, po toplo-
tnih lastnostih, velikostih, oblikah in materialih. Kamniti akumulacijski kamini so v 
celoti, vključno s kuriščem, izdelani iz edinstvenega mammutti kamna, ki oddaja 
toploto še več ur po tem, ko prenehamo s kurjenjem. Zato so lahko odlična izbira 
tudi za poslovni prostor ali domačo pisarno. Priklopimo jih lahko tudi na centralni 
sistem ogrevanja. Več preveri na  www.kamnitikamini.si 

ZA DOMAČO 
PISARNO
in poslovni prostor!

Kako pogosta pa je pri nas vgradnja kaminov v 
poslovnih prostorih? Po odgovor smo se obr-
nili na podjetje Kamini Kočevar iz Šempetra. 
Zaupali so nam, da je v tujini to velik trend. 
Tudi pri nas njihovi kamini krasijo kar nekaj 
poslovnih prostorov, predvsem kamini na pe-
lete, plin ali bioetanol predvsem zaradi upo-
rabe. V kolikor se poigravate z mislijo kakšna 
bi bila kakovost delovnega življenja ob kami-
nu, obiščite salone Kamini Kočevar na lokaciji 
v Šempetru, Kopru ali Ljubljani. Več tudi na 
www.kamini.si 

Kamin. Zakaj pa ne?

Kot samostojen 
ali dodaten vir ogrevanja

VGRADNJA 
KAMINA
Bistvo se skriva v notranjosti.

ESTETSKO 
DOVRŠEN
je dimniški sistem Karodi

Hrovat Jurij s.p., Grobeljska 
cesta 2, 1234 Mengeš, 031 706 009, 
www.pecarstvo-hrovat.si   

Zvonko Luzar s.p. Cerov Log 16, 
Cerov Log, 8310 Šentjernej 041 575 176, 
www.kamini-luzar.si

David Pelikan s.p., Podlipoglav 1 K, 
1261 Ljubljana-Dobrunj, 031 744 592,  
www.kamnitikamini.si

Karodi d.o.o., Savska cesta 24d
8290 Sevnica, 031 642 999, 
www.karodi.si 
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Nova generacija IR panelov Vitalheizung

IR paneli

Ugoden in sodoben način 
ogrevanja

So odlična izbira za ogrevanje prostorov, kot osnoven ali dodaten vir 
ogrevanja. Ker je njihova montaža enostavna in ni potrebnih večjih 
gradbenih posegov, ob enem pa so estetsko privlačni in ne potrebu-
jejo kotlovnic ali prostorov za shrambo energentov, so vse pogostejša 
izbira tudi za ogrevanje poslovnih prostorov. Predstavljamo vam IR 
panele nove generacije blagovne znamke Vitalheizung iz Avstrije s 30 
letno tradicijo, proizvedene po strogi avstrijski zakonodaji in s 7 letno 
garancijo. Za pravilno dimenzioniranje moči panelov je nujno potreb-
no opraviti meritve prostorov. Na osnovi meritev, ter namena monta-
že panelov (dodatni ali osnovni ogrevalni vir) se nato določi ustrezna 
moč panelov in najbolj optimalna postavitev. Vsak prostor lahko opre-
mite posebej in vsak prostor ima svoj termostat, kar omogoča prijetno 
bivanje in natančno regulacijo. Poraba je nizka, prostor se hitro ogreje, 
ob enem pa IR žarki zelo pozitivno vplivajo na naše zdravje in počutje. 
Generalni zastopnik IR panelov Vitalheizung:

Nuvision d.o.o., Cerov log 16, 8310 Šentjernej, 
041 886 484, www.nuvision.si

Stropno ogrevanje in hlajenje. 
Odlična rešitev,  v kolikor ste vaše 
prostore že adaptirali in niste vgradili 
talnega gretja, kakor tudi za novogra-
dnje.  Edinstven sistem za stropno 
ogrevanje in hlajenje je praktičen in 
izvedbeno ugoden. Ekonomičen pri 
delovanju in praktično brez vzdrže-
vanja. Princip delovanja je enak kot 
pri talnem gretju, le da se cevni sis-
tem namesti na strop, preko katerega 
nato monitirate mavčne plošče. Vgra-
dnja tako ne zahteva večjega grad-
benega posega. Delo v prostorih, ki 
jih ogreva ali hladi sistem Klima strop 
GP COOL SPEED je prijetno, upravlja-
nje pa zelo enostavno. Več informacij 
na www.baustoff-metall.si 

Oglejte si video o vgradnji in delo-
vanju sistema:

 

Generacija zaprtih prostorov

VELUX ACTIVE with NETATMO
Opremite vaša strešna okna VELUX z 
avtomatskim sistemom za uravnavanje 
kakovosti notranjega zraka. Sistem meri 
temperaturo, vlago in CO2 ter v povezavi 
z vremensko napovedjo odpira in zapira 
strešna okna za boljši zrak v prostoru.

SVEŽ ZRAK V 
PROSTORIH ZA 
ZDRAV DOM

Smo generacija, ki 90% svojega časa 
preživi v zaprtih prostorih. Zato je 
pomembno, da je v teh prostorih dovolj 
svežega zraka in naravne svetlobe.

Sistem je združljiv z vsemi elektrificiranimi 
strešnimi okni VELUX. Ročno upravljanja 
strešna okna VELUX pa je enostavno 
nadgraditi s solarnim motorjem in povezati 
z VELUX ACTIVE sistemom.
Več informacij na www.velux.si/active

VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska c. 51a, 1236 Trzin, www.velux.si, 01 724 68 68, velux@velux.si
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Lep izgled in okolica

Izbrane ideje, ki pričarajo svežino!

PVC robniki, ki bodo okolici vaše poslovne stavbe pričarali eleganco. Vgradnja 
PVC robnika, kot razmejevalnika med različnimi materiali, je idealna in po-

ceni rešitev za ureditev okolice. Njihova vgradnja je enostavna in hitra, 
cena od 2,44€ tm. Gredice in poti lahko oblikujete povsem po vaši želji. 
So skoraj neopazni in omogočajo lep prehod med različnimi materi-
ali (trava, pesek, lubje, sekanci, keramične ploščice, tlakovci, betonske 

plošče). Ne vpijajo vlage kot betonski robniki, kar preprečuje nastanek 
ožgane trave. Dostavijo jih na dom. Več na www.pvcrobniki.si

Okrasni soški prodniki. Naravni, svetlih 
barv in gladkih oblik, za urejanje okolice, 
kamnite ograje in ravne strehe. Na voljo 
so različne velikosti kamnov, pakiranje 
v Big bag vrečah po 1500 kg ali v razsu-
tem stanju. Dostava na objekt. Cena je 
TOP ugodna! Naročilo na 031 861 036.                     
www.zuprom.si

»V kolikor boste s slabimi odločitvami podjetje prikrajšali za dolarje, 
bom razumel. Če boste podjetje prikrajšali za ugled, bom neusmiljen!« 
Takole zunanji ugled podjetja najlepše oriše poslovnež in eden naj-
uspešnejših investitorjev vseh časov Warren Buffet. A 
zunanji ugled podjetja ni le dober glas v medijskem 
kolesju, niti ni samo zadovoljstvo zaposlenih ter učin-
kovita blagovna znamka. Zunanji ugled podjetja pred-
stavlja tudi urejeno in privlačno zunanjo podobo. Za 
vas smo pripravili nekaj odličnih nasvetov načrtovanja 
okolice poslovnih stavb, ki jih ne smete izpustiti.  

Vhodna vrata – ogledalo podjetja. Naj bodo izdelana po 
vaših najvišjih standardih za estetiko, ugodje in varnost. 
Običajno so prva stvar, ki jo obiskovalec vidi, preden 
vstopi v podjetje. Pri podjetju Inotherm, ki je specializi-
rano za proizvodnjo aluminijastih vrat, bodo poskrbeli, 
da bodo takšna kot si želite. Različne barve in modeli, 
design motivi in najpomembnejše – so protivlomna! 
Celotno ponudbo preverite na www.inotherm.si, nav-
dušeni boste tako nad izbiro kot strokovnostjo! 

Unikatna hišna številka. Izdelana po naročilu in 
vaših željah. Opremite svojo novo oz. obnovlje-

no stavbo s po meri obilkovano hišno 
številko. Vsaka številka je izdelana 

povsem individualno, za po-
slovne objekte je možna 

tudi kombinacija z lo-
gotipom ali nazi-

vom podjetja. da 
vas stranke lažje 

najdejo. Pri Tina de-
sign vam izdelajo hišno šte-

vilko po naročilu in po željah. Na 
spletnem mestu lahko preverite kar 

nekaj izdelanih projektov in tako prejmete 
zamisel za vašo unikatno hišno številko. Pred 
izdelavo vam celo izdelajo izris in grafični pre-
dogled.  Več na www.tina-design.si

Še več SUPER in nadvse 
praktičnih idej za najlepše 

urejeno okolico smo za vas 
zbrali na povezavi TUKAJ.

Oglejte si jih! 

Parkirna mesta, ki bodo očarala vaše stranke! La-
stna parkirišča pred poslovno zgradbo ali trgo-
vino so izjemna prednost, ena izmed opcij je, 
da parkirišče za stranke uredite z zatravitvijo. 
Predstavljamo vam ECORASTER, pohodno sta-
je, ki je namenjeno tako za zatravitev prevozno 
– pohodnih površin, kakor tudi za utrditev bre-
žin, nabrežij in obremenjenih parkirnih površin. 
Ker se polnilni material v satju ne zbija (obre-
menjene so samo stene satja) ostaja površina v 
celoti vodopropustna. Več na www.profarm.si

Tlakovci, ki dlje časa ostanejo lepi! Nas je očarala 
linija Antique, stilsko zelo dodelana linija, ki je 
primerna za tlakovanje tako pred poslovnimi 
kot stanovanjskimi objekti. Tlakovci in betonski 
izdelki podjetja Oblak  (iz lastne proizvodnje) so 
serijsko HIDROFOBIRANI - impregnirani, kar zna-
tno zmanjša prodiranje umazanih snovi, vode 
ali kemikalij v notranjost izdelka.  Le ti zato dlje 
časa ostanejo lepi, se prej osušijo, vzdrževanje je 
enostavno! www.oblak.si

Cvelbar Marko s.p., Sevno 1, 
8000 Novo mesto, 031 301 005, 
www.pvcrobniki.si

Profarm Košenina d.o.o.
Spodnja Senica 9, 1215 Medvode
040 213 355, www.profarm.si

INOTHERM d.o.o., Prigorica 98, 
1331 Dolenja vas, 01 83 50 709, 
www.inotherm.si

TINA DESIGN, Tina Vehovar s.p.
Vegova ul. 12, 1000 Ljubljana 
051 355 755, www.tina-design.si

Vhodna vrata Inotherm. Vrata, ki navdušujejo. Ureditev s PVC robniki je enostavna Tlakovci oblak linije Antique

Oblak d.o.o., Tržaška cesta 1a, 
1370 Logatec, 051 660 864, 
www.oblak.si

ECORASTER odlična rešitev!
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Nadstrešek z lopo ARMAT. TOP! Nadvse funkcional-
na rešitev, dva v enem.  V lopi, ki je oblikovno del 
nadstreška, lahko shranite različno orodje, kolesa, 
manjše strojne naprave, ... in jih imate tako vedno 
pri roki. Hkrati so vaši avtomobili varno parkirani in 
zaščiteni pred neželenimi vremenskimi vplivi. AR-
MAT nadstrešek z lopo je zasnovan po najnovejših 
modnih smernicah. Ena izvedba združuje estetsko 
dovršenost in funkcionalnost. Višino nadstreška 
je mogoče enostavno prilagajati. V kombinaci-
ji z lesom je njihov videz izjemen. www.armat.si,                                                                                                   
www.avtomobilski-nadstreski.si

Predstavljamo inovativno rešitev za lepo in urejeno okolico poslovnega objekta. 
Smetarnike StyleOUT ali stilsko zasnovane omarice za zabojnike, s katerimi bo 
okolica poslovnega objekta postala lepša, posode za odpadke pa skrite, zaščite-
ne pred vetrom, dežjem, snegom in ostalimi vremenskimi pojavi.  Izbirate lahko 
med različnimi modeli ter velikostmi. Najbolj priljubljeni so modeli v imitaciji  
lesa, zanje pa se stranke odločajo predvsem zaradi enostavnega vzdrževanja in 
trajnosti, pravijo v podjetju Dukin. Preverite na www.dukin.si

Terasni nadstreški poskrbijo za udobje in funk-
cionalnost v enem, saj nudijo zaščito pred vre-
menskimi vplivi in vam omogočajo zadrževanje 
zunaj ne glede na razmere. Odvisno od velikosti 
lahko na varno umaknete tudi vaš avtomobil, ter 
si zagotovite številne prednosti v enem. Osnova 
je jeklena konstrukcija, ki jo je je mogoče dimen-
zijsko prilagoditi glede na teren in želeno višino. 
Streha je lahko iz polikarbonatnih plošč, pokrita s 
strešnim sendvič panelom, iz profilirane pločevi-
ne, iz lepljenega kaljenega stekla ali ravna streha. 
www.armat.si, www.avtomobilski-nadstreski.si

Okrasni zbiralnik deževnice. Pravi hit! Po-
lepšajte okolico z okrasnimi nadzemni-
mi rezervoarji. Okrasni rezervoar »2 v 1« 
na fotografiji omogoča celo zasaditev, 
kar bo prav gotovo osvežilo vašo oko-
lico. Na voljo v različnih barvah in z raz-
lično prostornino. Preverite pri Armex 
Armature. Več preverite na
www.cistilnenaprave-dezevnica.si

Elegantne in modernega videza. Ročno izde-
lane, iz najboljših materialov, enostavne za 
montažo, z neomejeno življenjsko dobo. To 
so GALA vrtne pipe. Njihovo poslanstvo je 
izboljšati uporabniško izkušnjo in polepšati 
okolico, v kateri so postavljene. Na voljo so 
različni materiali (INOX, naravni kamen,…).  
Na voljo tudi različica za hišne ljubljenčke. 
Preverite na www.vving.eu

TERMOTOM d.o.o., IOC Zapolje IV/6
1370 Logatec, 041 59 12 10, 
www.termotom.si

Vrtne pipe, Zoran Gala s.p., 
Strmica 93, 1360 Vrhnika
051 624 921, www.vving.eu

ARMAT d.o.o., Krmelj 37a, 8296 Krmelj, 
07 39 33 400, www.armat.si
www.avtomobilski-nadstreski.si

Uprava in prodaja: Kočevarjeva ulica 2,
8000 Novo Mesto

Toplo sonce že počasi vabi k druženju. 
Povabite družino in prijatelje in jim pripravite 
kosilo zunaj, na letni kuhinji CookOUT.

Izbirate lahko med različnimi velikostmi, 
modeli, moduli in barvami. Tako lahko kuhinjo 
prilagodite svojim željam in prostoru.

MODULI

Pospravite zabojnike za odpadke v stilsko 
dovršene smetarnike StyleOUT®.

Inovativni smetarniki skrijejo vaše zabojnike  
in poskrbijo za red na dvorišču. Zaradi 
preprostega sistema nagiba je odlaganje 
odpadkov enostavno. Streho smetarnika 
lahko tudi zasadimo in ga tako še bolj 
povežemo z okolico.

Dukin d.o.o., Prešernova ulica 25, 9240 Ljutomer  //  059 100 150   //  prodaja@dukin.eu  //   www.dukin.si  
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DUKIN d.o.o., Prešernova ulica 
25, 9240 Ljutomer, 059 100 150, 
www.dukin.si

Armex armature d.o.o., Ljubljanska 
cesta 66, 1295 Ivančna Gorica 051 652 
192, www.cistilnenaprave-dezevnica.si

IZBRANI 
ADUTI
Trije nadvse šarmantni

NADSTREŠKI 
ARMAT
Estetsko dovršeni nadstreški

Nova generacija prosojnih polikarbonatnih plošč
vsebuje delce, ki odbijajo toplotno energijo 
sončnih žarkov. Rezultat so nižja temperatura 
pod nadstreškom in manj neposrednega son-
ca, ki bi prodrl v notranjost.  S takim zastekljeva-
njem lahko v primerjavi s standardnimi plošča-
mi zmanjšamo do 61 odstotkov celotne solarne
prepustnosti. Zaradi njihove nizke teže, so 
zelo enostavne za vgradnjo, so izredno odpor-
ne proti toči in prenesejo snežne ter vetrovne 
obremenitve. Več na www.termotom.si

KAKOVOSTNA 
ZAŠČITA
Tole bo garantirano dobra izbira!

1100
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Ste že kdaj pomislili ali celo razmišljali o tem, da bi na strehi pisarne 
imeli majhen travnik, vrt ali kotiček za sprostitev? Dovolite si, da zelena 
streha, namesto klasičnih kritin, popestri in ozeleni vašo stavbo. Ravne 
strehe zaradi napredka v tehnologiji materialov in izvedbe postajajo 
vse bolj priljubljena arhitekturna rešitev. Njihova tehnična izvedba je 
enostavna, izdelava ugodnejša, nižji so tudi stroški vzdrževanja. Tako 
notranji kot zunanji prostor sta bolje izkoriščena. V kolikor se odloča-
te za izvedbo ravne strehe nad garažo ali nad drugim neogrevanim 
prostorom je dovolj, da je hidroizolacija dobro izvedena. V primeru, 
da izvajamo ravno streho nad bivalnimi prostori pa je ključnega po-
mena tudi dobra toplotna izolacija, natančno izvedena in kvalitetna 
hidroizolacija ravne strehe ter dobro odvodnjavanje, so nam zaupali 
v podjetju Kern izolacije, kjer nudijo izvedbo vseh vrst ravnih streh, 
pohodnih in nepohodnih teras, parkirnih streh, mostov in talnih hi-
droizolacij.  www.izolacija-kern.si

Njena uporabna vrednost je neprecenljiva Izvedba je enostavna, izdelava ugodnejša 

Pisarna v vrtni hiški

Delovno mesto na vrtu, v hiški izdelani iz kvalite-
tnega lesa. Ideja je zanimiva! V podjetju Ciproš 
izdelajo tipsko ali po individualni želji. Stene so 
sestavljene iz nosilne konstrukcije, na katero 
so na zunanji strani pritrjena brune različnih 
debelin. Streha je dvokapnica, v kolikor pa že-
lite enokapnico, uredijo tudi to. Kaj pravite na 
pisarno v takšni izvedbi? Naročite si svojo na                           
www.cipros.si

 Ravne strehe po meri 

info@grama.si

- Narejeno po meri v enem kosu
- Primerno za nadstreške in garaže 
  z majhnimi nakloni
- Primerno za novogradnje in sanacije 
  ravnih strešnih površin

Po meri krojena kritina Prelasti, 
EPDM membrana. Izjemno učinko-
vita za hidroizolacijo ravnih streh, 
nadstreškov, garaž, teras in balko-
nov. Polaga se v enem kosu. Več na 
www.grama.si 

Pisarna v vrtni hiški ali na strehi 

Ideja postaja resničnost

Izolacija Kern d.o.o.
Hujska cesta 16, 1235 Radomlje
01 729 5730, www.izolacija-kern.si

Grama G.T. d.o.o., Miklavška 
cesta 70, 2311 Hoče
02 33 004 83, www.grama.si

w
w

w
.ra

na
cr

ee
kd

es
ig

n.
co

m

w
w

w
.p

in
te

re
st

.c
om

w
w

w
.a

rc
hi

lo
ve

rs
.c

om

Montažni podporni zidovi namesto betonskih - za enostavnejšo 
ureditev okolice. Trg je sicer preplavljen z različnimi škarpniki, ven-
dar le ti nimajo zadostnih nosilnih lastnosti za podpiranje vsipajočih 
se zemljin. Zato je podjetje SW Umweltte-
chnik razvilo škarpnike, ki lahko nadome-
stijo betonske podporne zidove. Dvoje v 
enem – fizična podpora zemljin in estetika 
klesanega granita za hitro in poceni 
gradnjo. Pri zahtevnejših izvedbah 
lahko vsaki vrsti zidakov zemljino do-
datno utrdimo z geo mrežami, katere 
pritrdimo na zidake. 

Izdelava? Zidake sestavljamo s primernim 
strojem, bagrom, gradbiščnim dvigalom ali 
hidravlično roko na kamionu. Naprej naredimo 
izkop, nato nasujemo grobi in fini lomljenec. Prva 
vrsta mora biti položena popolnoma ravno, da se izognemo razha-
janju v višjih vrstah. Za prvo vrsto položimo drenažno cev, nad njo 
nasujemo gramoz. Za lažje odvodnjavanje zemljino ločimo s filcem.  
Več informacij na www.podpornizid.si

ReCon podporni zidovi

Dvoje v enem. Novost! 

S škarpniki ReCon je po-
stavitev škarpe resnično 

enostavna. Oglejte si video                      
prispevek. Na voljo tudi na 
www.gradnjainovbnova.si 

RoCon s.p
Brdo 65, 5230 Bovec,
041 542 727, 
www.podpornizid.siCiproš d.o.o.

Lobnica 18, 2342 Ruše 
02 661 90 00, www.cipros.si

Lepota kamna. Na tleh, fasadi ali 
steni. Tako zunanjost ali notranjost 
stavbe pridobi zavidljivo podobo. 
Trendi kamnitih oblog se vračajo 
h klasičnemu izgledu zidanih ka-
mnitih fasad. Edinstven izgled in 
ugodna cena vas bosta navdušila v 
podjetju Aliasko! Preverite sami na                                              
www.kamnite-obloge.si ali 041 922 
724

ReCon podporni zid
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14 zbranih idej, ki jih priporočamo

Na vaš vrt lahko postavite tudi savno. Očistite svoje telo, 
okrepite svoje zdravje in si privoščite sprostitev v savni. Slo-
venski proizvod, iz naravnih materialov, ki skrbi za vašo do-
bro počutje in nego telesa. Skrbna izbira lesa iz naših kra-
jev omogoča obstojnost in trpežnost pri vseh klimatskih 
pogojih. Za sprostitev še masažni bazen? SEVEDA! S svojo 
kakovostjo in elegantnim videzom masažni bazeni Artesi-
an Spas nudijo udobje, sprostitev in izboljšajo kvaliteto va-
šega življenja. Vse za wellness kotiček na www.pergolaing.si

Vrtna gril hiška. Vrhunska skandinavska 
ideja za peko in druženje v spomladan-
skih popoldnevih  in poletnih večerih. 
Odlično se obnese tudi v hladnejših 
mesecih.  Idealna rešitev, zaradi katere 
boste lahko pekli na žaru ne glede na 
vreme, letni čas ali uro. Najboljša ideja, 
ki zavzame samo 15 kvadratov in nudi 
užitek na kubik. Preverite ponudbo na                                  
www.vrtneute.si

Naj se vsak dan začne in konča sproščeno. Kombinacija masaže, toplote in 
vode vam omogoča, da se sprostite in odpočijete od napornega vsak-
dana, ter se tako osredotočite na tisto, kar vam pomeni največ življenju. 
»Vemo, da naši uporabniki cenijo trenutke preživete v svojem masažnem 
bazenu. Ravno to nas žene naprej, da želimo take trenutke ustvariti vsak 
dan v letu čim večim slovenskim družinam.« so nam zaupali v podjetju 
JOB PLUS, ki zastopajo blagovno znamko energijsko varčnih masažnih 
bazenov HotSpring. Obiščite www.jobplus.si 

Predstavljao tudi masažne bazene Freeflow, po sistemu priklopi in uži-
vaj. Cenovno izjemno dostopni masažni bazeni so na ogled na spletnem 
mestu www.freeflow.si 

Letna kuhinja CookOUT je narejena za kuha-
nje na prostem. Odporna na vremenske vpli-
ve, s kvalitetnim pultom, drsnimi vrati in shra-
njevalnimi površinami kar vabi, da povabite 
družino, prijatelje in sodelavce na skupno ko-
silo kar na vašo teraso. Imate posebne želje, 
recimo zaščitni preklopni pokrov, integriran 
žar, hladilnik, ...? Obiščite www.dukin.si in jim 
sporočite svoje želje. Radi vam bodo kuhinjo 
prilagodili vašim željam.
 

za sprostitev po napornem 
delovniku

WELLNES NA 
DOMAČEM VRTU
Mogoče kaj v tem stilu?

GRIL HIŠKA
Tudi za hladenjše dni! 

DUKIN

Toplo sonce že počasi vabi k druženju. 
Povabite družino in prijatelje in jim pripravite 
kosilo zunaj, na letni kuhinji CookOUT.

Izbirate lahko med različnimi velikostmi, 
modeli, moduli in barvami. Tako lahko kuhinjo 
prilagodite svojim željam in prostoru.

MODULI

Pospravite zabojnike za odpadke v stilsko 
dovršene smetarnike StyleOUT®.

Inovativni smetarniki skrijejo vaše zabojnike  
in poskrbijo za red na dvorišču. Zaradi 
preprostega sistema nagiba je odlaganje 
odpadkov enostavno. Streho smetarnika 
lahko tudi zasadimo in ga tako še bolj 
povežemo z okolico.

Dukin d.o.o., Prešernova ulica 25, 9240 Ljutomer  //  059 100 150   //  prodaja@dukin.eu  //   www.dukin.si  
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LETNA 
KUHINJA
Kuhanje na prostem je IN!

Novost - modularne letne kuhinje Sunday Melody. Nas so navdušile! Z 
moduli, ki jih ponuja letna kuhinja Sunday Melody, si namreč lahko kre-
irate povsem svoj sestav letne kuhinje. Od majhne, do povsem razko-
šne. Izdelek je na voljo pri podjetju Kamini Kočevar. Za več informacij o 
izdelku  (dimenzijah, modulih in ceni) obiščite spletno mesto ponudni-
ka www.vrtni-kamini.si

KAMINI KOČEVAR d.o.o., Rimska cesta 
88, Šempeter v Savinjski dolini, 
03 700 17 96, www.vrtni-kamini.si

Toplo sonce že počasi vabi k druženju. 
Povabite družino in prijatelje in jim pripravite 
kosilo zunaj, na letni kuhinji CookOUT.

Izbirate lahko med različnimi velikostmi, 
modeli, moduli in barvami. Tako lahko kuhinjo 
prilagodite svojim željam in prostoru.

MODULI

Pospravite zabojnike za odpadke v stilsko 
dovršene smetarnike StyleOUT®.

Inovativni smetarniki skrijejo vaše zabojnike  
in poskrbijo za red na dvorišču. Zaradi 
preprostega sistema nagiba je odlaganje 
odpadkov enostavno. Streho smetarnika 
lahko tudi zasadimo in ga tako še bolj 
povežemo z okolico.

Dukin d.o.o., Prešernova ulica 25, 9240 Ljutomer  //  059 100 150   //  prodaja@dukin.eu  //   www.dukin.si  

KUHAJTE NA PROSTEM 
Z LETNIMI KUHINJAMI 
COOKOUT

POSKRBITE ZA 
UREJENO OKOLICO 

letna kuhinja

BASIC - osnovni CORNER - kotni DECK - pokrov

smetarnik

SPOMLADANSKA RAZSTAVA 
27. april – 2. maj 2019

OBIŠČITE NAS

DUKIN d.o.o., Prešernova ulica 
25, 9240 Ljutomer, 059 100 150, 
www.dukin.si

JobPlus d.o.o., Celovška cesta 336, 
1210 Ljubljana - Šentvid, 
041 683 853, www.jobplus.si

PERGOLAING, Goran Krpač s.p.
Gozdarska cesta 38, 2382 Mislinja, 
041 638 300, www.pergolaing.si

Vekoterm inženiring d.o.o., 
Nova vas 61, 4201 Zgornja Besnica 
031 290 943, www.vrtneute.si

Sestavljene peči in vrtni žari. Predstavljamo 
vam edinstveno mobilno peč moderne obli-
ke. Pripravljena, da jo postavite točno tam kjer 
želite. Zahvaljujoč majhni teži in kolesoma je 
izjemno praktična. Na voljo so različni modeli. 
V podjetju Nea estia so na voljo tudi že sesta-
vljene krušne peči. Že dokončano vam pripe-
ljejo na vaš vrt ali teraso. Izdelajo tudi pravo 
zidano peč za vrtno kuhinjo ali gostinstvo. Več 
na www.neaestia.si 

Nea Estia d.o.o., Studeno 3a
6230 Postojna, 031 536 799, 
www.neaestia.si
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Barvanje, lakiranje, oljenje in brušenje? POZABITE! Poslovite 
se od barvanja ograj in fasad. Kompozitne deske Wood-
Core WPC so narejene iz bambusa in recikliranega polietile-
na. Zaradi vremenske odpornosti materiala in enostavne-
ga vzdrževanja so najboljša rešitev za zunanjo uporabo. 
Deske imajo naravni videz, se ne cepijo in ne posivijo. Da 
bi se izognili nepotrebnemu vzdrževanju lesenih zunanjih 
površin kot so barvanje, oljenje in lakiranje, se je na trgu 
pojavil nov trend – lesni kompozit – WoodCore! WoodCore 
WPC material ponuja kar 15-letno garancijo, življenjska 
doba materiala pa je več kot 35 let. Prepričajte se sami na 
www.roksal.com, kjer boste lahko izbirali med 5 različnimi 
barvnimi odtenki.

Naravni ribnik – ekološko neoporečen del 
narave na vašem vrtu. Naravni plavalni ba-
zeni so zaradi svoje ekološke naravnanosti 
zagotovo zanimivi, prav tako pa prispevajo 
k ozaveščanju o možnosti sobivanja z na-
ravo, nudijo zavetišče številnim živalskim 
vrstam ter pomagajo pri njihovem ohra-
njanju. Na vašo željo lahko izdelajo tudi 
naravni bazen brez rastlin. Preverite kako 
le ti krasijo že mnoge slovenske domove. 
Ideje za vaš ribnik na www.svilene-linije.si 
ali www.mojribnik.si

WPC FASADA  
IN OGRAJA    
Trajna rešitev, izjemen videz

Sestavite si sami svoj nadstrešek. Ne-
mogoče? Je mogoče in popolno-
ma enostavno! Gutta Premium  go-
tovi nadstreški so primerna zaščita 
avtomobila ali vhodnih vrat pred 
dežjem in snegom. Vgradnja Gutta 
nadstreškov je preprosta, saj dobite 
v kompletu vse potrebne dele, ki jih 
sestavite. Nadstreški so dobavljivi v 
beli, svetlo sivi, in rjavi barvi. Za bolj-
ši pregled asortimana in izbire iz-
delka so vam v podjetju ATC Gutta 
pripravili interaktivni prikazovalnik. 
Navdušeni boste. Preverite in izbe-
rite na www.atc-gutta.si 

Sanjski oddih ob domačem »morju« Zakaj pa ne? Predstavlja-
mo vam bazene, ki so zadnja leta  vse večji hit. Gre za bazene 
imenovane karbonsko keramični bazeni Compass, katerih la-
stnosti sta trdnost in eleganca. Večjo odpornost in dolgo ži-
vljenjsko dobo jim zagotavljajo steklena in karbonska  vlakna 
utrjena z vinilsko smolo ter številne inovativne konstrukcijske 
rešitve. Ne spreglejte spletne akcijske ponudbe. Ugodne re-
šitve nudijo tudi za samograditelje. Obiščite spletno mesto                                   
www.ema-bazeni.si

BAZEN ALI
RIBNIK
In kateri je ljubši vam?

SENČENJE, KI 
NAVDIHUJE

Svilene linije

Ne spreglejte! Rešitev za staran  
les. Učinkovita metoda čišče-
nja lesa, s katerim popolnoma 

odstranimo sivino, plesen, stare 
premaze ... Oglejte si VIDEO!

EMA d.o.o., Stara cesta 20
2311 Hoče, 041 626 760, 
www.ema-bazeni.si

Roksal d.o.o., Zgornje Bitnje 186,
4209 Žabnica, 04 231 75 10
www.roksal.com

Sonal d.o.o., Valvasorjeva ulica 40, 
2000 Maribor, 051 691 557,
www.sonal.si

Svilene Linije d.o.o., Župančičeva 
ulica 29, 2331 Pragersko, 
041 339 875, www.svilene-linije.si

ATC Gutta d.o.o., Rogaška 
cesta 20, 2250 Ptuj, 02 780 68 60, 
www.atc-gutta.si

Vaše senčilo izberite TUKAJ. Naše mnenje in mnenje strokov-
njakov je, da imata sonce in svetloba najpomembnejšo vlogo 
pri ustvarjanju udobja. V vsakdanjem življenju, v prostem času 
in predvsem v sodobni arhitekturi, še nikoli prej ni bilo toliko 
steklenih površin v vsej zgodovini gradnje. Prav zato je pravilna 
izbira vrste sončne zaščite in načina vgradnje pomembnejša 
kot kadarkoli prej. V prostor prinaša udobje, zagotavlja zado-
stno dnevno svetlobo in znatno izboljša energetsko bilanco. 
Vrhunska ponudba senčil na www.sencilasonal.si
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Proti izgorelosti in za telesno regeneracijo. Sami najbolje veste, kaj pomeni 
trdo delo, stres, utrujenost, izgorelost. V takšnih trenutkih si zaželite miru, 
morja in svežine. Vse našteto lahko imate kar doma, ko to vaše telo re-
snično potrebuje. Home Deluxe Solne infra kabine v vaš dom prinesejo 
atmosfero morske klime z močno solno koncentracijo, ki v kombinaciji s 
kvalitetnimi karbonskimi infra grelci LOW EMF in ionizatorja zraka ustva-
rijo pogoje za izredno regeneracijo telesa in duha. Za popolno relaksa-
cijo telesa poskrbi odlično ozvočenje z USB – MP3 ali Bluetooth predva-
jalnikom, kjer si lahko predvajate vašo najljubšo glasbo ali prisluhnete 
relaksacijski glasbi in meditirate. Da bi vašemu popolnemu počutju res 
dali piko na i si lahko izberete različno barvno terapijo glede na vaše tre-
nutno razpoloženje. Postavitev solne infra kabine je enostavna. Za mon-
tažo potrebujete približno 3 do 4 m2 prostora odvisno od tipa kabine. 
Stroški vzdrževanja so minimalni. Solna kabina je dobra naložba za vse 
generacije. Poskrbi za vitalnost, lepoto in dobro počutje. 031 788 881,                         
www.solna-infra-kabina.si  

SOLNA INFRA 
KABINA
Ugodna morska klima kar doma

»Turška savna zmanjšuje napetost in stres« Je ena najsta-
rejših oblik sproščanja in čiščenja telesa. Toplota v sav-
ni sprosti telo, odpre kožne pore in s tem pripomore k 
naravnemu čiščenju kože, da postane gladka in mehka. 
Vodna para pa telo razstruplja. Z uporabo izboljšujemo 
svojo imunsko odpornost. V kolikor uporabljamo še aro-
materapijo, bo to blagodejno vplivalo na naša dihala. Nas 
je zagotovo prepričala savna 2v1 – tuš kabina s savno! 
Obiščite spletno stran www.tck.si ali pokličite na 040 329 
563.

Že sam pogled nanj sprošča. Štedilniki na drva, 
najdejo svoj prostor tudi v povsem modernih ku-
hinjah! Opravljajo prav vse funkcije kamina in šte-
dilnika. Zanje se ob adaptaciji ali novogradnji od-
loča vse več gospodinjstev, ker so praktični, novi 
dizajni pa nudijo odličen estetski videz. Širok izbor 
modelov v različnih barvah, tudi v izvedbi viso-
kega sijaja s steklokeramično ali brušeno železno 
kuhalno ploščo. Imajo lahko nastavljivo kurišče z 
dvema rešetkama, zelo prostorno pečico s steklom 
in termometrom. Kurišče je obloženo s šamotnimi 
opekami, zunanje površine emajlirane. Ko odpove 
vsa moderna tehnika, štedilnik na drva lahko nado-
mesti vse. Le les - bio gorivo potrebujemo. BREZ-
PLAČNO dostavimo (po celi Sloveniji). 031 893 
761,  www.moravia.si

Grajska vrata d.o.o., Šmiklavž 3a, 
3342 Gornji grad, 031 788 881, 
www.solni-tempelj.com

Tehno center – K d.o.o.
CBE 126, 8330 Metlika
040 329 563, www.tck.si

SLEM d.o.o., Landek 10, 
3203 Nova cerkev, 
031 893 761, www.moravia.si

Tržaška cesta 85 A | 2000 Maribor | www.seltron.si

Za brezplačno svetovanje obiščite 
prodajni Center varčnega ogrevanja 
med tednom od 7. do 17. ure in v soboto 
od 7. do 13. ure ali pokličite: 

Postavljamo nove standarde med toplotnimi črpalkami.
DAIKIN Altherma zrak/voda.

Nove možnosti pri določanju temperature posameznim 
prostorom s conskim regulatorjem SELTRON ZCE.

 - Sezonska učinkovitost Erp A+++.
 - Faktor učinkovitosti COP A7/W35 do 5,3.
 - S temperaturo pred toka do 65 °C je idealna 
rešitev za adaptacije in novogradnje v 
objektih s talnim in radiatorskim ogrevanjem.

 - Območje delovanja do -25 °C.
 - 180 ali 230 litrski integriran grelnik sanitarne 
vode.

 - Intuitivno Daikin oko (Daikin Eye) vizualno 
signalizira stanje delovanja ogrevalnega 
sistema v vsakem trenutku.

 - R32 hladivo prihodnosti za boljšo skupno 
učinkovitost.

 - Regulator ZCE prilagaja temperaturo vsakega 
posameznega prostora glede na želje in potrebe 
uporabnikov.

 - ZCE je edini conski regulator z možnostjo 
reguliranja celotnega ogrevalnega sistema.

 - Reguliranje do 6 neodvisnih ogrevalnih con.
 - Omogoča oddaljen nadzor preko sistema 
SeltronHome.

Cona 1 Cona 2 Cona 3 Cona 4 Cona 5 Cona 6
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Nov TERMO ŠTEDILNIK na pele-
te (3v1) Smart 120, za ogrevanje 
stanovanja, kuhanje na litože-
lezni plošči in v pečici ter proi-
zvodnjo tople sanitarne vode.                               
www.servis-pintar.si

Picard® Tesarsko kladivo 
Proizvajalec PICARD, najbolj znan 

proizvajalec krovsko kleparskih kladiv, 
predstavlja novi kladivi 790 1/2 in 590 

1/2, narejenega iz enega kosa najkakovo-
stnejšega jekla, ter premijskim usnjenim 

ročajem, z optimirano obilko, povečano 
uravnoteženostjo in zmanjšano težo! Teža : 

1060g, celotna dolžina  320mm. Nakup na 
www.halder.si

11
Stopniščni vzpenjalnik NOVE GENERACIJE! 
Izjemen električni transportni voziček za enostavno tovorjenje gospo-
dinjskih aparatov, pohištva, jeklenk, ... po 
stopnicah.  Upravljanje je nadvse preprosto. 
www.luzar.si 

Oglejte si video, kako se 
sam skupaj s tovorom, 
naloži v kombi. 

REŠITEV ZA 
POSEL IN DOM

Ognjevarni trezor SYDNEY 40
Visokokakovostni trezor, pred 
ognjem ščiti vaše dokumente kot 
so potni list, potrdila, denar ... z 
elektronsko kodno ključavnico. 
Zagotovite si varno zaščito na 
www.blagajne-trezorji.si

Poštni nabiralnik PISA, srebrni
Srebrno prašno lakiran, loputa ščiti 
pošto pred vlago in umazanijo, zu-
nanje mere mm: V360XŠ235XG95
www.blagajne-trezorji.si

Vakuumsko in tlačno puhalo MS
Ustvari visok pritisk na obdelano tekočino. 
Sestavljen iz rotorja in ohišja, v katerem je 
nameščen periferni toroidni kanal. Med 
delovanjem se rotor ne dotika okoliških 
delov, kar odpravlja vse težave z maza-
njem in/ali obrabo. www.kins.si 

PE lovilna posoda 250/2
Izredno funkcionalna, odporna na 
kemikalije, s splošnim gradbenim do-
voljenjem. Izdelana iz steklenih vlaken 
in recikliranih umetnih mas. Izberite si 
svojo na www.cemo-group.si

CUBE - rezervoar za diesel Outdoor 
Premium 1000 l
S splošnim gradbenim dovolje-
njem, integrirano lovilno posodo. 
Ima odzračevalnik in kazalo polno-
sti. Vključena električna črpalka z 
odjemno cevjo, avtomatsko točilno 
ročko in držalo, pokrov in dovo-
ljenje za postavitev na prostem. 
Komponentno sestavljena.
www.cemo-group.si

MAESTRAL - 4 TAKTNI BENCINSKI ALI 
DIZELSKI MOTOR. 7 PRESTAV – 4 NA-
PREJ IN 3 NAZAJ. IMA HITRI PRIKLOPZA 
PRIKLJUČKE – izbirate lahko med kar 25 
različnimi. Delo s strojem je zelo eno-
stavno, lahko in predvsem 
varno. Celote izbor na 
www.struc.info 

Cepilnik Robust
Naseka vse! Majhne 
dimenzije cepilnika v 
transportnem položa-
ju, patentiran zaskok 
dvižnega loka, pa-

tentiran mehani-
zem gibljive roč-
ke za pridržanje 
cepljenca, robu-
stna konstrukcija… 
www.robust.si

Vrtni traktor Karsit 
Za vašo urejeno okolico. 
Z zelo močnim motor-
jem je zelo primeren za 
površine do 2000 m2. 
Zaradi brezstopenjskega 
hidrostatičnega menjalni-
ka Hydrgear je delo lažje in 
udobnejše. www.bonum.si
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Ročni pometalni stroj 
z njim enostavno pometete 
okolico vašega poslovnega 
prostora! Odpadke shranjuje 
v rezervoar. Ohišje centralne 
ščetke narejeno iz alumini-
ja, ergonomično obli-
kovana zbirna posoda 
narejena iz materiala 
odpornega na korozi-
jo. www.bent.si

Industrijski sesalniki
Za odsesovanje večjih površin 
ali večjih količin smeti in prahu, 
med in po gradbenih delih in na 
proizvodnih linijah. Zvezdasto 
oblikovan filter zagotavlja ogromno 
filtracijsko površino, ki se ne zamaši, 
brez snemanja ga očistimo kar 
med samim delovanjem. Na 
voljo tudi absolutni filter. Se-
salniki so lahko v ATEX in Inox 
izvedbah, na voljo tudi sesalniki 
za prehrambno in farmacevtsko 
industrijo, sesalniki za AZBEST! 
www.bent.si

Voziček 3P 30Lit
Primeren za HACCP sistem čišče-
nja in ločevanja z ožemalnikom 
ter močnim podvozjem. Za mokro 
čiščenje ali brisanje tal. Pomivanje 
in ožemanje, dvostopenjski sistem 
brisanja. Priložena dva vedra. 
www.bent.si

Učinkovita čistila za čiščenje 
Preverite Bentov program 
učinkovitih čistil za redno 
vzdrževalno čiščenje. 
www.bent.si 

Stroji za čiščenje za obrt in industrijo
Širok program za profesionalno 
dnevno in generalno čiščenje ter 
program  za čiščenje po gradbe-
nih delih. Bent stroji za ribanje, 
odsesavanje vode, kemično či-
ščenje avto sedežev in sedežnih 
garnitur. V podjetju Bent excel-
lent vam svetujejo izbrati pravo 
sredstvo za vaš tip nečistoče in za 
vašo površino. www.bent.si 

Pokličite na 01 589 63 30

6NEPOGREŠLJIVIH
ZA ČISTO DELOVNO 
OKOLJE

ZA TEMELJITO 
OBNOVO ALI 
GRADNJO

Zbrane rešitve
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Sanacija in obnova

Rešitve za vlago in dotrajane površine

In kako odpraviti vlago tam, kjer vzroka ni možno rešiti z gradbenimi posegi? V tem 
primeru je možna rešitev z brezžičnim sistemom za preprečevanje kapilarne 
vlage. Ena naprava zadošča za celo hišo (radij delovanja 14m) in ima kar 10 let 
garancije. Vlaga v zidovih se preneha dvigovati, objekt je izsušen v približno 2-3 
letih, opazno izboljšanje pa je vidno že po nekaj mesecih. Rešitev je cenovno 
ugodna, namestitev enostavna. Obiščite www.eurostil.si  

Uretek Deep Injections je vodilna tehnologija za sanacijo posedenih temeljnih 
tal, katere odlika sta hitro dokončanje del in izvedba posega brez razkopava-
nja. Cilj posega je zaustaviti razpoke na steni. V vrtine namestimo cevi, skozi 

Kapilarna vlaga. Najpogosteša težava starejših stavb. Nastane zaradi 
neustrezne izvedbe ali celo manjkajoče hidroizolacije. Tudi novej-
ši objekti na kapilarno vlago niso imuni. Drugi vzroki so zamakanje 
zgradbe zaradi dežja ali snega, površinskih voda ali poškodb na kana-
lizacijski in vodovodni napeljavi, ponikajoča voda, vlaga, ... Odlašanje s 
sanacijo lahko vodi tudi do zmanjšanja nosilnosti gradbene konstruk-
cije, zato je objekt nujno potrebno sanirati. 100% zanesljiva rešitev za 
kapilarno vlago je hidroizolacija s strojnim prerezom zidov, ki takoj 
prepreči dvigovanje kapilarne vlage v objekt. Hidroizolacijski rez se 
izvede čim nižje na objektu, če je le mogoče v nivoju temelja. Sledi 
strojno rezanje zidu, čiščenje samega reza in vstavitev hidroizola-
cijskega materiala v odprtino. Postopek je izredno učinkovit. Več 
najdete na www.hakplus.si    

Težave z vlago se vse pogosteje pojavljajo tudi v novogradnjah. Eden 
glavnih razlogov je prehitra gradnja, saj vgrajeni materiali nimajo 
časa, da bi se primerno osušili. Naravno sušenje vgrajenih gradbe-
nih materialov lahko traja mesece. Problem z vlago v novogradnji 
najenostavneje odpravimo z izsuševanjem s kondenzacijskimi iz-
suševalniki. V primeru poplave objekta ali izliva vode je gradbeno 
konstrukcijo prav tako potrebno izsuševati, v podjetju Mollier pra-
vijo, da jo to vrstno valgo najučinkoiteje reševati s pomočjo pre-

pihovalnih sistemov oz. v posebnih primerih 
s pomočjo mikrovalovne metode sušenja. 
Izsuševanje je priporočljivo, v nasprotnem 
primeru se poslabšajo mikroklimatski pogoji 
bivanja, razvoj plesni, prehod toplote sko-
zi mokro gradbeno konstrukcijose poveča 
in s tem tudi stroški ogrevanja. Preverite na   
www.mollier.si 

Toplotne izgube, vlaga in madeži zaradi izliva. 
Vzrok in točko nastanka težave najlažje diagno-
sticiramo z IR kamero. Za odkrivanje vzroka za 
nastanek vlage se vedno pogosteje uporablja 
metoda za strokovne meritve vlage v stenah 
in meritve zračne vlage. Z ustrezno program-
sko opremo in potrebnim znanjem lahko zelo 
natančno pozicioniramo mesto prekinitve vo-
dovodne napeljave in razkrijemo morebitne 
toplotne mostove in mesta toplotnih izgub 
v objektu. Na ta način je vzrok natančno dia-
gnosticiran in težava enostavneje odpravljena.          
Priporočamo www.mollier.si

katere vgradimo geotehnično smolo Uretek 
Geoplus®, ki se v tleh takoj strdi in večkrat po-
veča svoj volumen. Raztezna sila močno utrdi 
teren. Tako zaustavimo posedanje temeljev 
in zaustavimo širjenje razpok na stenah. Za 
opravljen poseg oziroma vgrajen material v 
podjetju Uretek ponujajo 10-letno garancijo. 
Več o rešitvi na www.uretek.si

Tudi vas skrbijo razpoke v asfaltu? Ni problema, 
uspešno jih sanirate z Refug 2K, uporaba je 
enostavna tesnenje garantirano. Izdelek lahko 
kupite v trgovinah Bauhaus- oddelek drive in, 
Obi, Jager in trgovinah skupine Top dom. Zali-
vanje fug, razpok ali manjših odprtin v asfaltu 
in betonu je enostavno. Več 
o visokokvalitetni elastični 
hladni dvokomponentni zal-
ivni masi na osnovi bitumna 
najdete na strani zastopnika. 
Obiščite www.vianova.si 

Andrej Remih s.p., EuroStil, Ravenska 
vas 26, 1410 Zagorje ob Savi,
041 442 627, www.eurostil.si

Hak plus d.o.o., Dobrovnik 13, 9223 Do-
brovnik - Dobronak, 041 636 489
www.hakplus.si

MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, 
3000 Celje, 03 42 88 400, 
www.mollier.eu

Izsuševanjem s kondenzacijskimi izsuševalniki - Mollier   Rešitev z brezžičnim sistemom - Eurostil 100% zanesljiva rešitev s strojnim prerezom zidov - Hak plus

VIANOVA d.o.o., IOC Zapolje III/11,
1370 Logatec, 01 24 15 700, 
www.vianova.si

Sanacija razpok v asfaltu  - Vianova

Sanacija vodovoda brez gradbe-
nega posega! 
Nu flow tehnologija za obnovo. 
Inovativna in ekološka rešitev za 
obnovo notranjih sten vodovodnih 
cevi. Na dotrajane cevi se, s po-
močjo vpihavanja zraka, nanese 
prevleka iz epoksi smole.  Gre za 
učinkovito sanacijo povsem brez 
gradbenega posega!  Več lahko 
preverite na www. nuflow.si

VSA HIDROIZOLACIJSKA DELA PRI NOVOGRADNJAH.
HIDROIZOLACIJA STAREJŠIH OBJEKTOV IN KLETNIH PROSTOROV.
HIDROIZOLACIJA VLAŽNIH ZIDOV (OPEKA, KAMEN, BETON) S STROJNIM 
PREREZOM, PROTI DVIGANJU KAPILARNE VLAGE.
IZDELAVA DRENAŽNIH SISTEMOV.

IZOLACIJA VODOHRAMOV (ŠTIRNE)
ČIŠČENJE, POGLABLJANJE, IZKOP NOVIH VODNJAKOV.
VSA OBNOVITVENA DELA V STAREJŠIH IN NOVEJŠIH OBJEKTIH.
HIDRO IN TOPLOTNO IZOLACIJA RAVNIH STREH, TERAS, BALKONOV.

100% izolacija, brez uporabe 
kemikalij, elekromagnetnih 
valov itd.

Hak plus d.o.o. Podjetje za 
gradbeništvo in izolacije, 
Dobrovnik 13, 9223 Dobrovnik

T: 041 675 039
info@hakplus.si
www.hakplus.si

PLUS

Hidroizolacijska dela pri novogradnjah.

Hidroizolacije ravnih streh.

Hidroizolacija starejših objektov in kletnih prostorov, ki jih zaliva voda.

Hidroizolacija vlažnih zidov (opeka, kamen, beton). 

Prerez proti dviganju kapilarne vlage.

Izdelava vseh drugih gradbenih del.

Izdelava drenažnih sistemov.

HIDROIZOLACIJE

URETEK d.o.o., Sokolska ulica 5
1295 Ivančna Gorica, 01 787 83 86, 
www.uretek.si

NU FLOW d. o. o., Smolenja vas 6b
8000 Novo mesto, 041 458 502
www.nuflow.si

Sanacijo posedenih temeljnih tal - Uretek
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Stavbno pohištvo 

Zbrane rešitve in novosti na trgu

Novost na slovenskem trgu! Vhodna 
vrata, ki so z zunanje strani, ki je bolj 
podvržena vremenskim vplivom, 
prekrita z ALU oblogo, na notranji 
strani pa so izdelana v PVC izvedbi. 
Nova serija vrat daje odlično raz-
merje med ceno in kakovostjo. Izbi-
rate lahko med široko paleto novih, 
modernih oblik v standardnih RAL 
barvah in lesnih dekorjih. Več o novi 
seriji vhodnih vrat REMOPLAST PRE-
MIUM najdete na www.remoplast.si 

Garažna vrata prihodnosti. Predstavl-
jamo vam edinstvena garažna vrata 
HANUS katerih lamele so prevlečene 
z delci nano tehnologije “Lamele 
TecHanuFlex” za manjšo občutljivost 
na umazanijo. V podjetju Hanus pravi-
jo:  “Naše poslanstvo je izdelati in ponu-
diti stranki trenutno najkakovostnejša 
garažna vrata na trgu. Zagotavl-
jamo, da so naše tehnične prednosti 
izjemne, dobavni roki kratki, poslovni 
odnosi s strankami korektni, obe-
nem pa nas odlikujejo še ugodne 
cene. Garažna vrata HANUS so slov-
enski proizvod in so sizdelana po 
strogih evropskih predpisih. Obiščite                          
www.hanus.si 

Lesena okna vse bolj cenjena. Dejstvo je, da se vsako leto proda več 
lesenih oken kot leto prej. K temu sta pripomogli predvsem ka-
kovost in subvencija Eko sklada. Ponudniki opažajo, da se za lesena 
okna bolj odločajo lastniki hiš, medtem ko se lastniki stanovanj v 
večstanovanjskih stavbah še vedno odločajo pretežno za pvc-okna. 
Pri zamenjavi ali nakupu novih oken je pravilna izbira zelo pomem-
bna. Kupci so postavljeni pred veliko odločitev, ko lahko izbirajo med 
različnimi materiali (les, PVC, aluminij). Lesena okna in vrata prinašajo 
mnoge prednosti. Lepoto in toplino, so okolju prijazen gradbeni ma-
terial in pozitivno prispevajo k zdravju in dobremu počutju. Lesena 
okna slovenkega podjetja Šemrl, z več kot 120 letno tradicijo, so izde-
lana iz kakovostnih lepljencev smreke in sibirskega macesna. Imajo 
zagotovljeno optimalno površinsko zaščito in dolgo življenjsko dobo 
(les je konstrukcijsko in globinsko zaščiten, kar preprečuje vdor zu-
nanje vlage). Izdelki so izdelani z ljubeznijo do naravnih materialov, 
v človeku prijaznem delovnem procesu in nimajo negativnih vplivov 
na okolje. Topli meseci so kot nalašč za zamenjavo dotrajanih oken 
in v kolikor ste pred odločitvijo, bo sedaj res pravi čas. Eko sklad je v 
začetku meseca junija objavil nov razpis, s katerim subvencionira za-
menjavo starih oken z novimi lesenimi ali alu-les okni s trojno zasteklit-
vijo. Med priznane stroške se tokrat  upošteva tudi investicija v vhod-

na vrata, so nam zauapli v podjetju Šemrl.  Več 
najdete na www.oknasemrl.eu

Napredni materiali in sodobni tehnološki post-
opki omogočajo izdelavo kakovostnih oken, 
ne glede na vrsto osnovnega materiala. PVC, 
lesena, LES-ALU- ali ALU okna tako dosegajo 
že zelo podobne vrednosti zvočne in toplotne 
izolativnosti. Ko se odločate, katera okna izbrati, 
je prav zato dobro vedeti, da je treba poleg ka-
kovostnega proizvoda in montaže upoštevati 
tudi arhitekturno zasnovo ter vrsto gradnje. 
To so nam zaupali v podjetju MI-MONT, kjer 
so specilaizirani za vgradnjo ALU in PVC oken. 
Največ vgrajujeo okna in vrata, sestavljena iz 
pet ali šest komornih profilov, ki so ojačani s 
pocinkanimi jeklenimi profili in zagotavljajo 
odlično toplotno in zvočno izolacijo. Več o po-
nudniku najdete na www.mimont.si 

MI-MONT s.p., Zgornja Senica 13,
1215 Medvode, 041/770 072 
www.mimont.si

Skupina Hanus d.o.o., Laznica 78, 2341 
Limbuš, 051 899 990, 
www.hanus.si

Kakovostna in prijetna za bivanje so lesena okna Šemrl Lesena okna Šemrl Lamele garažnih vrata HANUS so prevlečene z delci nano tehnologije.

Sodobno ALU okno Mimont

OKNA ŠEMRL d.o.o., Planina 189, 
6232 Planina, 051 628 505, 
www.oknasemrl.eu

Remoplast d.o.o., Spodnja Vižinga 
68, 2360 Radlje ob Dravi, 
02 888 04 43, www.remoplast.si

Roletarstvo Medle, d.o.o. 
Podbevškova ulica 31, 8000 Novo 
mesto, 07 39 30 930, www.medle.si

Roleta FALCON, inovacija z novo di-
mezijo senčenja!

Kadar si zaželite ohraniti svetlobno 
funkcionalnost prostora ob spušče-
nem senčilu, roleto preprosto dvi-
gnete za eno stopnjo in odprejo se 
okenca med posameznimi lamelami. 
Te prepuščajo 700% več svetlobe kot 
reže na običajnih roletah, to pa pome-
ni tudi 700% več zračnosti. Konstruk-
cija lamel je bistveno močnejša od 
običajnih, zato suvereno senčijo tudi 
velike steklene površine. Rešitev je iz-
jemna in ni bistveno dražja od ostalih 
rolet! Več na www.medle.si

Vhodna vrata REMOPLAST PREMIUM
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Ogrevanje in hlajenje z zemeljsko energijo. Iz energijskega vi-
dika zagotovo najbolj učinkovita rešitev ogrevanja. Toplotna 
črpalka, ki kot ogrevalni vir izkorišča geotermalno energijo, 
toploto vode ali zemlje po svoji učinkovitosti še vedno pred-
njači. Toplotna črpalka voda/voda, izkorišča toploto podtal-
nice. Ker je temperatura podtalnice konstantna in dovolj 
visoka, približno od 7 do 12 stopinj Celzija, je temperaturna 
razlika med virom in vodo v sistemu manjša. Grelno števi-
lo teh črpalk je zato lahko večje, celo od 5,5 do 6,4, kar za 
uporabnika pomeni največji prihranek pri stroških ogreva-
nja. Rešitev je zelo učinkovita tudi za nekoliko večje in lahko 
tudi manj izolirane stavbe. Investicija je sicer nekolika višja a 
se strošek le te zelo hitro povrne. Poleg tega je na voljo tudi 
subvencija EKO sklada tako za vrtino kot tudi za nakup toplo-
tne črpalke. Danes je sistem tehnološko dovršen, izvedba je 
preprosta, garancija za geosondo je 48 let. Izkoristek je visok, 
toplota zemeljske sredice je večna, vzdrževanja ni skoraj nič, 
vsa zunanja instalacija je v zemlji, zato med obratovanje ni 
hrupa, na površju se ne vidi nič. Za informacijo in ponudbo 
glede ogrevanja in hlajenja z zemeljsko energijo priporoča-
mo podjetje EASY VRTINE. Preverite na  www.easy-vrtine.si 

Potrebujem dovoljenje, če želim 
vrtati vrtino za toplotno črpalko?

Tukaj izveste vse.

Novogradnje in objekti z dobro izolacijo. Zaradi najnižje investicije in pre-
proste vgradnje se v novogradnje in objekte z dobro izolacijo najpogo-
steje vgrajuje nizkotemperaturna toplotna črpalka tip zrak/voda. V prime-
ru vgradnje le te je potrebno zagotoviti tudi ustrezen ogrevalni sistem, 
najprimernejše je ploskovno ogrevanje, torej talno, stensko ali stropno 
ogrevanje, in sicer zaradi precej nižje potrebne temperature predtoka. 
Toplotna črpalka je kljub temu primerna tudi za radiatorske sisteme ogre-
vanja, le njena učinkovitost je zaradi višje temperature predtoka manjša. 
Nova generacija toplotnih črpalk je rešitev dva v enem. Toplotna črpalka, 
ki pozimi greje in poleti hladi! Tako odlično rešitev ponuja Weishauptova 
toplotna črpalka Split, ki se lahko tudi pri visokih zunanjih temperaturah 
enostavno uporablja za hlajenje hiše ali poslovnih prostorov. Toplotne čr-
palke Split so primerne tudi za hibridno rešitev. V prehodnem obdobju 
deluje izključno učinkovita toplotna črpalka, obstoječi ogrevalni kotel 
(drva, peleti ali plin) pa pomaga pokrivati toplotne izgube v obdobju hude 
zime. Rešitev je primerna, kadar se lastnik odloči za prenovo ogrevalnega 
sistema, preden energijsko prenovi hišo, so nam zaupali v podjetju Weis-
haupt. Več na www.weishaupt.si

Z OGREVANJEM NI ŠALE
Vsekakor je dobro, da si objekt ogleda strokovnjak. Do-
brodošel bi bil tudi obisk centra varčnega ogrevanja na 
lokaciji v Kranju. Ker je ogrevanje eden večjih stroškov s 
katerim se spopadamo, sploh pri večjih poslovnih kva-
draturah, so v podjetju Gomon solar prišli do ideje za 
postavitev centra ogrevanja, kjer nam lahko v vsakem 
trenutku dejansko pokažejo, razložijo in opišejo delo-
vanje posameznega sistema. www.gomonsolar.com

Kako energetsko učinkovite pa so toplotne črpalke? Učinkovitost 
toplotne črpalke se meri s koeficientom učinkovitosti (COP 
- Coeffi cient Of Performance). Višji kot je, bolj učinkovito je 
samo delovanje toplotne črpalke. Predstavlja razmerje med 
pridobljeno toplotno energijo in porabljenim delom za de-
lovanje. Če ima toplotna črpalka na primer grelno število 4, 
to pomeni, da bo iz enega dela vložene električne energije 
oddala v sistem štiri dele toplote. Grelno število je odvisno 
od temperature vira toplote (voda, zrak) in temperature 
vode, ki jo potrebuje v ogrevalni sistem (radiatorji oz. talno/
stenski ogrevalni sistemi) . Večja kot je ta razlika, večje mora 
biti grelno število, nam je zaupal Jure Rusjan iz podjetja 
Prealpi, kjer so še posebej specializirani za vgradnjo viso-
kotemperaturnih črpalk proizvajalca Hitachi. V primeru, ko 
imamo ogrevalni sistem urejen z radiatorskim ogrevanjem, 
ki za učinkovito delovanje potrebuje vodo ogreto na 80 °C 
, vgradnja nizkotemperaturne toplotne črpalke ni primerna. 
V tem primeru se priporoča vgradnja visokotemperaturne 
toplotne črpalke so nam zaupali. Največ vgrajujejo model 
Hitachi Yutaki S 80, ki segreva vodo kar do 80 °C in je edina 
visokotemperaturna toplotna črpalka za katero boste prejeli 
subvencijo Eko sklada. Njena edinstvena prednost pa je tudi 
ta, da jo lahko uporabljamo, kot nizkotemperaturno toplo-
tno črpalko (takrat nam deluje le zunanji kompresor), pri zelo 
nizkih temperaturah, ali kadar potrebujemo vodo ogreto na 
več stopinj pa se vklopi še notranji kompresor, ki zagotavlja 
vodo ogreto na 80 °C in to brez pomoči dodatnih električnih 
grelcev. www.prealpi.si

Toplotna črpalka

Ključne rešitve za 
ustrezno izbiro

WEISHAUPT 
GREJE IN HLADI
Nova generacija toplotnih črpalk

Pri izbiri ustreznega načina ogrevanja je potrebno najprej ugotoviti resnične toplotne potrebe va-
ših prostorov, ki so poleg kvadrature, ki jo boste ogrevali odvisne od kraja in lege, kjer se stavba 
nahaja, sestave in debeline zidov, kvalitete oken, vrste dejavnosti in kupa drugih podatkov, ki so 
potrebni za izračun toplotnih potreb in s tem načrtovanje in izbira načina ogrevanja. 

HITACHI YUTAKI
Rešitev za radiatorsko ogrevanje

GEOTERMALNA ENERGIJA
Izvedba je preprosta, rešitev zelo učinkovita

Gomon solar d.o.o., Jelenčeva ulica 1 
(center IBI), 4000 Kranj , 031 706 009, 
www.gomonsolar.com

Weishaupt d.o.o, Teharje 1, 
3000 Celje, 03 425 72 50, 
www.weishaupt.si

PREALPI d.o.o., Bratuževa ulica 13 A
5290 Šempeter pri Gorici, 05 338 39 43,  
www.prealpi.si

Easytrans d.o.o., Cesta ob železnici 4, 
3310 Žalec, 03 713 33 24, 
www.easy-vrtine.si
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Inovacija – uplinjevalni kotel na polena Valher UPX. Predsta-
vljamo vam tehnološko izjemno napreden uplinjevalni kotel 
UPX. Sodoben kotel na polena, ki ustreza vsem ekološkim 
standardom je za trg razvilo podjetje Valher, slovenski proi-
zvajalec z več kot 45 letno tradicijo v proizvodnji kotlov. Upli-
njevalni kotel UPX  je kotel, ki lesa ne kuri ampak uplini. Ino-
vativna patentirana vrtinčna izgorevalna komora omogoča 
popolno izgorevanje vseh produktov in doseganje izjemnih 
izkoristkov ter rekordno nizkih emisij. Model UPX5 je prime-
ren za ogrevanje tudi od 500 do 700 m2 uporabnih površin, 
odvisno od izolacije objekta.

Izberete lahko tudi rešitev na pelete. Specialni peletni kotel 
PK50 sodi med zmogljivejše modele peletnih kotlov in je 
zato odlična rešitev za ogrevanje večjih poslovnih objektov z 
lesno biomaso. VALHER peletni in uplinjevalni kotli ustrezajo 
zahtevam slovenskega EKO sklada za nepovratna sredstva za 
podjetja v višini do 60%. www.valher.si 

Profesionalni sistemi

Ogrevanje večjih objektov

Topling Prnjavor - Profesionalni sistemi za izgorevanje lesne bio-
mase Rešitve za ogrevanje večjih objektov z izvedbo na ključ. 
Energent: lesni sekanci, industrijski peleti, žagovina.

1. SASP sistemi /delujejo s sistemom uplinjevalnega dela/; moči  
350kW do 2,5MW 

2. KPR sistemi z pomično rešetko; moči od 1MW do 10MW 

Sistemi so namenjeni za različne objekte: sušilnice žita, sušilni-
ce lesa, ogrevanje rastlinjakov, daljinsko ogrevanje stanovanj-
skih enot, trgovskih objektov, javnih ustanov in za industrijske 
objekte, so popolnoma avtomatizirani sistemi za izgorevanje 
lesne biomase. Sistem zastopa in vgrajuje podjetje BARBATUS 
d.o.o. Maribor. www.topling-barbatus.com 

SISTEM ZA 
LESNO BIOMASO
Izvedba na ključ.

SPECIALNI KOTLI 
VALHERNa polena in pelete.

katerem dobite, solarni PV panel 100w, vetrni ge-
nerator 90w, regulator polnjenja 20A in gel bateri-
jo 100Ah. Na tem mestu boste našli vse za solarno 
vetrno pridobivanje el. energije www.fordolar.si

Inovativni izdelek za ogrevanje sanitarne vode. 
Predstavljamo vam novost solarni regulator 

KTR4, zelo učinkovita rešitev za samo-
oskrbo z električno energijo za po-

trebe ogrevanja sanitarne vode. 
Gre za sistem ogrevanja preko 

sončnih celic, ki so name-
njene direktno za napajanje 
grelnika tople vode. Regula-
tor iz solarnih modulov ob 
vsakem vremenu potegne 
največjo možno sončno moč 

in jo posreduje električnemu 
grelniku v bojlerju. Regulator 

sledi toči največje moči, solarni 
moduli so lahko poljubno oddalje-

ni od objekta.  Inšatalcija je enostavna, 
priključek na elektro omrežje ni potreben. 

Izdelek dobavlja in montira podjetje Kon Tiki Solar. 
www.kontiki-solar.si

MIkro sončna elektrarna SonelSolarno vetrni sistem 

Solarni moduli z regulatorjem Kontiki solar 

Mikro sončne elektrarne za samooskrbo se izplačajo. Sončna elektrarna za 
samooskrbo predstavlja lasten brezplačen vir energije za pokritje celotnih 
domačih potreb po električni energiji. Predvidena življenjska doba takšne 
elektrarne je 30 let, potrebujete pa cca 40m2 površine za montažo... pa po-
glejmo ali se investicija izplača. O tem smo govorili s strokovnjaki iz podjetja 
Sonel. Za potrebe povprečnega slovenskega gospodinjstva zadošča že 5 
kW sončna elektrarna, za takšno sončno elektrarno se cene na trgu 
gibljejo okrog 8.000€, so nam povedali (izračuni so zgolj infor-
mativni). Možna subvencija EKO sklada. Pri predstavljeni re-
šitvi gospodinjstvo povprečno potroši  60% pridobljene 
električne energije za samooskrbo, 40% pa je lahko odda 
v omrežje. Glede na trenutne cene (brez upoštevanja 
predvidene rasti cen električne energije) v tem prime-
ru zaslužite lahko do 800,00€ letno. Ob upoštevanju 
vseh stroškov obratovanja in stroška investicije seve-
da. Tukaj smo govorili o manjših hišnih elektrarnah in 
potrošnji gospodinjtva. V kolikor pa se elktrarna plani-
ra za večje obrata oziroma tam kjer je potrošnja višja, 
pa so seveda prihranki in ostanki lahko s tem samo še 
višji. V kolikor razmišljate o vgradnji sončne elektrarne na 
vaš objekt, je sedaj, ko so za projekte še na voljo subvencije, 
pravi čas. Dodatne informacije najdete na www.sonel.si

Predstavljamo popoln hibridni sistem za pridobivanje električne energije. 
Primeren je za manjše objkte, kot so skladišča, vikendi, brunarice, čebel-
njaki, kamp prikolice,… Cena kompleta tokrat znaša le 520,00€ + DDV v 

Solarno veterna energija

Energija prihodnosti
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Strešna kritina

Nova Zelandija, pri proizvodnji pločevinastih strešnikov vodilna na svetu 
Zaradi pogostih potresov tam potrebujejo lahko kritino kot je plo-
čevinasta, zaradi agresivne morske klime pa mora biti korozijsko zelo 
obstojna. Prav zaradi teh okoliščin so na področju izdelave pločevina-
stih strešnikov na Novi Zelandiji najbolj napredni. Za izdelavo kritine 
Tilcor se uporablja samo jeklena pločevina Zincalume, ki ni izdelana iz 
odpadnega železa. Na Novi Zelandiji so namreč bogata nahajališča že-
lezove rude v obliki tako imenovane železove mivke, najčistejše oblike 
železove rude na svetu, vsebuje tudi do 70 % železa. Postopek izde-
lave jekla je tako povsem drugačen, kot ga poznamo pri nas. Zaradi 
izjemnih lastnosti pločevine tudi najbolj kredibilni certifikacijski organ 
v Evropi BBA Certs, med podobnimi kritinami samo za Tilcor predvide-
va kar za 10 let daljšo življenjsko dobo. Vrhnji sloj je izdelan iz naravno 
obarvanega kamenega granulata in daje kritini lep videz in dodatno 
zaščito pred različnimi vplivi. Kritina Tilcor je tudi najbolj odporna v 
primeru toče in vetra. Zastopa in prodaja jo podjetje Bonmark, ki so-
deluje z velikim številom izkušenih krovcev po vsej Sloveniji. Več na  
www.bonmark.si 

Izboljšave, trendi in novosti
“Strešniki briljant”, strešniki s posebnim zaščitnim lakom. Novost in 
izboljšavo na področju barvanja strešnih kritin razkrivajo v družin-
skem podjetju Strešnik Golob, razvili so povsem novo linijo beton-
skih strešnikov, s posebnim zaščitnim lakom, ki daje kritini prefinjen 
lesk, zagotavlja izjemno obstojnost barve in nudi večjo odpornost na 
oprijem umazanije. Nadvse trendovska je tudi linija betonski strešni-
kov Prestiege, na fotografiji zgoraj so vanje oblekli povsem moderen 

objekt. Strešniki Golob, strešniki 100 % slovenske proizvo-
dnje. Kljub vsem prednostim in 30 letni garanciji 

so še vedno cenovno ugodna rešitev. Obiščite                    
www.stresniki-golob.si 

 

Za sanacije starejših objektov in proizvo-
dne hale. Slovenski proizvajalec kovin-
ske strešne kritine Skrin, za sanacije 
starejših objektov priporoča kritino 
iz pocinkane pločevine debeline 0,6 
mm in z 275 grami nanosa cinka na m2, 
predvsem zato, ker je lahka. Njena teža 

namreč znaša le 6 kg na m2 in je zato res 
primerna za montažo na obstoječo kon-

strukcijo starejšega objekta. Veliko jo mon-
tirajo tudi na proizvodne hale.  www.skrin.si

Iz naravno obarvanih kamnin.
Za izdelavo kritine Tilcor se uporablja 
kameni granulat iz štirih različno narav-
no obarvanih kamnin. Večino končnih 
barv strešnikov se doseže z eno ali s 
kombiniranjem več naravno obarvanih 
kamnin. Pri bolj živih barvah strešnikov, 
pa je kot osnova vedno uporabljen že-
leni barvi najbolj podoben naravni gra-
nulat, ki je potem obarvan s končno 
barvo. Možnosti razbarvanja praktično 
ni! Obiščite www.bonmark.si 

»Deep mat« nanos. V podjetju Skrin med 
novostmi navajajo velik korak naprej na 
področju barvnih nanosov. Nov, »Deep 
mat« nanos, je še povečal odpornost na 
ultravijolične žarke in je visoko odporen 
na korozijo. Kot prednost izpostavijo tudi 
izdelavo. Kritina je od slemena do žleba 
izdelana v enem kosu in je zato tudi pre-
prosta za montažo. Enostavna montaža pa 
seveda vpliva tudi na strošek montaže in 
s tem končne cene projekta. www.skrin.si 

Od velikih stavb do malih hiš - kritina Fastre 

Skrin d.o.o., Poljubinj 98 
5220 Tolmin, 05 381 12 85, 
www.skrin.si

Strešniki Golob d.o.o., Borovje 3, 
8216 Mirna Peč, 07 30 78 990
www.stresniki-golob.si

BONMARK d.o.o., Kranjska cesta 4
4240 Radovljica, 0590 15 901
www.bonmark.si

Kritina Tilcor je pločevinasta krtina v obliki strešnika, varna proti toči in vetru. Strešniki Golob

Strešniki Golob
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In kako je z izolacijo strehe? O tem koliko izolacije potrebuje posame-
zna streha, koliko izolacije in kdaj je ključna, smo govorili z gospodom 
Iztokom iz podjetja Rogaša IZO-DOM, ki pravi: »Vrsta izolacije in njena 
debelina sta odvisni predvsem od tega ali je pod-
strešje predvideno kot uporabna površina, torej 
delovna ali bivalna. V tem primeru je izolaciji 
strehe prav gotovo potrebno 
nameniti večjo pozornost«. 
Sploh, kadar je mansarda že v 
uporabi in dodatna izolacija iz 
notranje strani ni predvidena, je 
izolacija strehe iz zunanje stra-
ni ključna. Enako priporočamo 
tudi za industrijske objekte in 
proizvodne hale, kjer je ugodna 
delovna klima prav tako po-
membna. Tako kot izbor kritine 
se tudi vrsta izolacije in debelina 
določi povsem individualno gle-
de na potrebe investitorja. Ker 
nismo vezani specifično na en 
proizvod, bomo investitorju pri 
izbiri kritine in izolacije gotovo 
neodvisno svetovali, nam je za-
upal kvaliteten krovec podjetja 
Rogaška IZO-DOM.
 
 
Kaj pa problem kondenzacije? Pri 
kovinskih kritinah se le ta pogo-
sto izpostavlja. A dejstvo je, da se 
kondenzacija pojavlja pri vseh 
kritinah, ne glede na material, 
ključen je prostor pod kritino, ki 
je pod strešnikih, ki so manjšega 
formata napram kovinskim strešnim panelom, bolj zračen, saj je med 
njimi več rež. Ob kakovostni izvedbi prezračevanega prostora pa ni 
praktično nobene razlike, nam je zaupala Andreja iz podjetja Fastre, 
ki na slovenski trg že desetletja uvaža strešne in fasadne izolacijske 
panele italijanske proizvodnje ISOMEC in ALTIA, le ti so dobavljivi tudi 
s protikondenznim filcem, ki absorbira kondenz in preprečuje kaplja-
nje. Paneli so primerni tako za adaptacije, novogradnje in industrij-
ske objekte. Ob naravnem prezračevanju in višji dnevni temperaturi 
se kondenz med vlakni membrane posuši, izolacija pa ob enem tudi 
zmanjšuje hrup in nadomešča funkcijo paroprepustne folije. Obiščite 
www.fastre.si 

Superfoil – izolacija prihodnosti! 
Večplastna toplotna izolacija se uporablja 
tudi za izolacijo streh. Njena izredna izola-
tivnost temelji na refleksijskem učinku, ki 
ga ustvarjajo aluminizirane folije, izboljšuje 
pa jo puhasti material v vmesnih plasteh. 
Izdelana je iz 40 % recikliranih materialov 
in je zdravju prijazna izolacija. Montaža je 
hitra in preprosta, življenjska doba je dalj-
ša od 50 let. Njena učinkovitost je preizku-
šena, z zahtevanimi standardi in odobrena 
s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije. 
Je izredno priljubljena rešitev za profesi-
onalce in samograditelje, saj v primerjavi 
s klasično izolacijo zavzame zelo malo 
prostora ob enakem izolacijskem učinku. 
www.globtrade.si 

NOVIČKANOVIČKA

IZJEMNO: Družba NAV               
SYSTEM je odprla največjo 
evropsko prodajalno stre-
šnih panelov ravno v Slove-
niji. Poslopje s površino 7.000 
kvadratnih metrov, ki je zgolj 
nekaj kilometrov oddaljeno od 
Ljubljane je v celoti namenjeno 
skladiščenju sendvič panelov 
Silex. Za prodajo je na enem 
mestu takoj voljo več kot 15.000 
m2 strešnih, zidnih, hladilniških 
panelov in panelov za kmetij-
stvo italijanskega proizvajalca 
NAV SYSTEM. Na mestu je or-
ganizirano tudi strokovno sve-
tovanje glede izbire ustreznih 
strešnih ali izolacijskih panelov. 
Preverite na www.silexstore.si
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Globtrade d. o. o., 
040 710 189, 
www.globtrade.si

Rogaška IZO-DOM, d.o.o.
Celjska cesta 5, 3250 Rogaška 
Slatina, 041 583 684

FASTRE d.o.o.
Šentpetrska ulica 4, 2000 Maribor 
041 719 623 , www.fastre.si

Polaganje izolacije Superfoil

IZOLIRAMO  
OD TEMELJEV  
DO STREHE
www.fragmat.si

Z vrhunskimi sistemi
toplotnih izolacij in 
hidroizolacij Fragmat
Sodobna gradnja zahteva, da objekte zaščitimo pred vlago, 
vdorom vode, pred mrazom in vročino. Širok nabor izdelkov iz 
našega proizvodnega program omogoča, da z njimi zadostimo 
potrebam po toplotni in hidro izolaciji ter izvedbi ploskovnega 
ogrevanja.

TRADICIJA KAKOVOST SKRB ZA OKOLJE PARTNERSTVO
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Ograjni sistemi

Zakaj ne bi izbrali ograje, ki iz vidika estetike in varnosti pusti sled že 
na prvi pogled? Ker bi vam radi čim bolj olajšali in približali rešitve, 
smo v podjetju Ograje Kočevar našli prav to. Visoka stopnja trdnosti, 
lepota enostavnih linij, velika mera zasebnosti in atraktiven dizajn nav-
dušujejo z uporabnostjo in estetiko. Izberete lahko med kamnitimi, 
žičnimi panelnimi ograjami, lamelnimi ograjami, ograjami iz varjenih 
profilov,… Vsekakor pa ne pozabite na balkonske ograje, ki jih lahko 
izberete v kombinaciji z ograjo vašega poslovnega prostora. Tako bo 
vaša poslovna zgradba postala vaš svet, vaš ponos in vaša varnost. Za 
ograjevanje poslovnih objektov v podjetju Ograje Kočevar priporoča-
jo sodobno oblikovano, panelno žično ograjo tip 2D. Gre za novost, 
ki jo odlikuje visoka stopnja trdnosti in lepota enostavnih linij, zato se 
poda tudi k povsem modernim stavbam. Slovensko kakovost preve-
rite na www.ograjekocevar.si 

Unikatne in ročno izdelane so seveda kovane ograje. Vrtne, balkonske 
in stopniščne ograje, ki dajejo vašemu poslovnemu objektu prijeten, 
unikaten videz. Ograja se lahko pritrdi na kovinske stebre ali na be-
tonsko oz. opečno zidano konstrukcijo. Vas skrbi korozija? Poskrbijo 

Ustrezen izbor je odvisen od namena 
njegove postavitve

tudi za to! Po želji stranke ograjo zaščitijo z vročim cinkanjem, več slojnim 
lakiranjem in ostalimi dodatnimi zaščitami. Izberite svojo na www.ograje-
-decman.net. Oblikujejo jih po vaši želji in okusu. Izdelek dostavijo na vaš 
naslov in ponudijo montažo. Najprimernejša ograja za ograjevanje večjih 
površin, kot so poslovni objekti ali skladiščne hale je prav gotovo panel-
na ograja. Izbirati je barvo in velikost, tudi postavitev ni zahtevna. Panelne 

ograje so zelo stabilne in skoraj ne potrebujejo vzdrže-
vanja. Na voljo so tudi pri podjetju Ograjni sistemi 

Klančnik. www.ograje-klancnik.com

Moderne linije in trajna rešitev so lahko 
tudi ALU profilne ograje, v uredništvu 
smo izbrali ograjo Perina, podjetja ALU-
MERO z drsni vrati v istem stilu. Njen 
izgled je namreč primeren tako za 
stanovanjske kakor tudi za poslovne 
objekte. Izdelana je iz nosilnih stebrov 

in panelov iz aluminijastih profilov ali 
pločevin, ki so na voljo v različnih dimen-

zijah in barvah.  Tudi ograjna vrata odlikuje 
visoka trdnost in korozijska obstojnost. Mo-

žnost ročnega ali motornega pogona. Preverite 
ponudbo na www.alumero.si 

ALU ograje. Dva različna sistema alu-
minijastih ograj – ALU ograje, kjer so 
profili anodizirani in je izgled podoben 
rostfrei – inox ograjam in  ALU ograje, ka-
tere  so izdelane iz ALU ograjnih profilov 
različnih dimenzij in oblik in so prašno 
barvane v vaši željeni barvi  (po RAL barv-
ni lestvici ). Ograje so namenjene pred-
vsem za zunanjo uporabo. Uporabljajo 
se lahko kot vrtne ali balkonske ograje. 
V enakem stilu pa se lahko izdelajo tudi 
dvoriščna vrata (krilna, drsna  ali v sklopu 
balkonske ograje). Odlična ponudba za 
vaš poslovni prostor na www.givos.si

Jože Klančnik s.p., Gaberke 277, 
3325 Šoštanj, 051 201 341, 
www.ograje-klancnik.com

Dečman Roman s.p., Novake 16
2319 Poljčane, 031 425 218
www.ograje-decman.net

Ograje Kočevar d.o.o.
Tovarniška 11c, 3312 Prebold
080 23 02, www.ograjekocevar.si  

Ograja iz perforirane pločevine, Ograje Kočevar Kovana ograja Dečman

2D panelna ograja - Ograje kočevar

Givos d.o.o., Srednja vas 73, 
4208 Šenčur, 040 568 000,
www.givos.si

Alumero d.o.o., Kolodvorska ulica 39, 
2310 Slovenska Bistrica, 02 805 57 00,
www.ograje-okna-vrata.si

Panelna ograja, ograjni sistemi Klančnik

OGRAJE KOČEVAR

Ograja Perina - Alumero

WPC ograjni sistemi - GIVOS
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Profilplast d.o.o., Zavrh nad 
Dobrno 10, 3204 Dobrna
03 781 80 33, www.profilplast.si

Ograja brez vzdrževanja. PVC ograja za 
poslovne prostore, terase, balkone v 
osnovnih barvah: beli, rjavi, sivi. Izbi-
rate lahko med ravnim ali polkrožnim 
zaključkom, na voljo so v poljubnih 
dolžinah. Nosilna konstrukcija je ko-
vinska, oblečena je lahko v plastiko. 
Podjetje Profil prodaja in montira PVC 
ograjne sisteme na področju zahodne 
Slovenije. Izberite svojo na www.pro-
fildoo.si

Cenovno ugodno za večje površine. Pred-
stavljamo vam PVC ograjni sistem NO-
VOFORM, enostaven profil je odličen 
nadomestek klasične lesene ograje za ogra-
jevanje večjih površin, turističnih objektov, 
manež, dvorišč,... Rešitev je praktična, sploh 
kadar gre za ograjevanje večjih površin, ki jih 
je težko vzdrževati. Nabor modelov in barv 
je širok. Enostaven montažni sistem ograj je 
primeren tudi za sanacijo obstoječih ograj s 
klasičnim ogrodjem, saj ga lahko popolnoma 
pokrijemo s plastičnim U pokrovom. Več na 
www.novoform.si 
 

PVC OGRAJA
Je trajna in obstojna rešitev

10 letna garancija, 100% slovensko. Dolga življenjska 
doba, brez vzdrževanja, brez potrebe po barvanju, 
enostavno čiščenje z vodo, obstojna pred UV žarki 
z 10 letno garancijo! Vse to vam ponuja PVC ograja 
podjetja Profilplast. V kolikor poslujete na vzhodnem 
delu Slovenije, se bodo z veseljem odzvali vašemu 
povpraševanju. Obiščite www.profilplast.si 

Veliki štradon 9a, 1000 Ljubljana, 
051 499 949,   www.profildoo.si

Novoform d.o.o., Draga 38, 
8232 Šentrupert, 040 854 352, 
www.novoform.si

Zakonska določila za 
postavitev ograje. Na 

povezavi zgoraj preverite 
kaj določa uredba 

za postavitev ograje. 

Prispevek tudi na 
www.gradnjainobnova.si

Privarčujte z zbiranjem deževnice!

Enostavno prečrpajte odpadno vodo in fekalije
iz nižje ležečih objektov v višje!

Zagožen d.o.o. 
Cesta na Lavo 2a , 3310 Žalec

info@zagozen.si
www.zagozen.si

Vaš partner  

za VODOVOD 

 in KANALIZACIJO!

Z ZBIRANJEM DEŽEVNICE IZ ZBIRALNIKOV AQUAstay SI ZAGOTOVITE:

NUDIMO CELOVITO PONUDBO UREJANJA PODZEMNE INFRASTRUKTURE 
ZUNANJE OKOLICE STANOVANJSKIH IN DRUGIH MANJŠIH 
OBJEKTOV:

Izdelani iz ekološko razgradljivega polietilena.

Majhna teža  omogoča hiter in enostaven transport ter vgradnjo.

Primeren za zbiranje deževnice, odpadne in pitne vode.

VISOKO KAKOVOST

HITRO VGRADNJO

ŠIROKO UPORABO

Črpalni jaški Zagožen so namenjeni črpanju odpadne 
vode in fekalij iz nižje ležečih objektov na višje ležeči nivo 
kanalizacijskega omrežja, čistilne naprave ali greznice.   

PREDNOSTI ČRPALNIH JAŠKOV ZAGOŽEN: 
• dolga življenjska doba
• varnost
• popolno tesnjenje
• tiho delovanje
• hitri dobavni roki
• izdelano v Sloveniji

• biološke čistilne naprave od 2-5000 PE
• vodomerne termo jaške
• kanalizacijske jaške
• peskolove in filtre za deževnico
• vodovodne in kanalizacijske cevi

do 50.000 L

Privarčujte z zbiranjem deževnice!

Enostavno prečrpajte odpadno vodo in fekalije
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Lim-mont d.o.o. www.lim-mont.hr

info@lim-mont.hr

Vec kot 40 let z Vami!

podjetje za proizvodnjo kovinskih
izdelkov, trgovino in storitve

VRBANOVEC  B.Radića 8 (CROATIA) 42232 Donji Martijanec

Tel: +385 (0)42 405 140    Fax: +385 (0)42 405 144

VALOVITE 
PLOČEVINE

B - Gibljive cevi   C - Prezračevanje  D - Profili za pregradne zidove in spuščene strope   F - Gradbeni material   G - Perforirana pločevina    H - Perf. držala za kable in 
zaščitne cevi SAPA    J - Plošče vseh vrst in velikosti   K - Izolacije cevovoda   L - Vinogradniški stebri    M - Limopor EPS Stiropor   N - Kontejnerji

PUR, VOLNENE IN EPS

IZOLIRANE PLOŠČE INOX

Dimniki
DIMOVODNI ELEMENTI

VETO Veletrgovina d.o.o. 
Brnčičeva 25 
1231 Ljubljana,  SLOVENIJA

info@veto.siwww.veto.si
Tel: +386 (0)1 580 91 00

Prodaja naših dimnikov 
v Sloveniji!

VIDEO Metal, pobarvan
črno ali belo

MONTAŽNA LEŽIŠČA

130,00 € + DDVOd: 

Modularni objekat!

IZOLIRANI PANEL
30 mm

PROFILIRANI LIM
T20/115

PROFILIRANI LIM
T20/115

- sa bočnim stranama
RAL 9010: (BIJELA)

GARAŽA

Cena već od: Cena već od:
Cena već od:

2430 x 2000 3350 x 2280

6000 x 3020
- sa bočnim 
  stranama i vratima

850,00 € +  DDV 1.350,00 € +  DDV 1.550,00 € +  DDV1.250,00 € +  DDV

VEČNAMENSKI OBJEKTI
7.600,00 € + DDV

Trosobni objekat!

2.700,00 € + DDV

1 modul
Cena već od:

Cena već od:

Kontejnerji • POSLOVNI  
• STANOVANJSKI  
• SANITARNI 
• GRADBENI  
• KOMBINIRANI 
• MONTAŽNO-
  DEMONTAŽNI 
  OBJEKTI

KONTEJNERSKA NASELJA

- kopalnica
- soba
- dnevna soba / kuhinja
- možnost terase

do
ba

va
 ta

ko
j | 

www.ogrevam.si | najugodnejše cene 

CENTER GRELNIH 
INSTALACIJ.
Največja ponudba grelnih kablov v Sloveniji!

ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE

TUDI ZA SUHO VGRADNJO

INTELIGENTNI TERMOSTATI

GRELNI KABLI

GRELNE MREŽE
Poslovna cona Komenda

01 834 15 83
blaz@egro.si 

45
Z vami že

let!

Dimniški sistem EKOKER

• Troslojni dimniški sistem s 
keramično tuljavo,

• uporaba za plin, olje in trda goriva 
(W3G),

• odporen na vpliv vlage in 
halogenih spojin,

• požarna varnost EI 120,
• enostavna in hitra montaža,
• klasifikacijska oznaka

EKOKER T400 N1 D3 G50
EKOKER T400 N1 W3 O50

• 15 let garancije.

Keramični montažni dimniki

CE 1404 - CPR - 2424
SIST EN 13063-1: 2006 + A1: 2007
SIST EN 13063–2: 2005 + A1: 2007

Sistem EKA GLOBAL je izdelan v razponu 
od premera 80 mm do 300 mm. Pločevina 
notranje cevi za odvod dimnih plinov je 
debela 0,5 mm (po želji 1,0 mm). Pločevina 
zunanje cevi za statično ojačitev dimnika je 
debela 0,5 mm. Drugi premeri so na voljo 
po naročilu.

• Goriva: Olje, plin, trdo gorivo
• Pogoji obratovanja: Podtlak ali nadtlak
• Izolacija: 30 mm izolacija iz mineralnih 

vlaken
• Izgled dimnika je lahko v naslednjih 

izvedbah: 
kovinski sijaj / kovinski mat / barvan po 
barvni lestvici RAL / galvaniziran.

001 DOP 90216 2013
EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50045 O 50mm
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G 75mm
EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50055 G 75mm

EKA GLOBAL
Vrhunski inox dimniški sistem

OGM-BI d.o.o.  |  Pod Hruševco 32  |  1360 Vrhnika  |  Slovenija 
+386 (0)1 750 60 80   |  office@ogm-bi.eu  |  www.ogm-bi.si
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Poreč - dvorana Žatika, 18.  - 21. 9. 2019.
1. Mednarodni sejem gradbeništva

PromoArh je točka združenja različnih programov razstavljanja

Gradbeništvo, gradbeni materiali, stroji, oprema in orodje

BIM, nove tehnologije, smart software

Varstvo okolja, ekologija, komunalna oprema

Trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, zelena gradnja

Arhitektura, projektiranje in dizajn

Opremljanje in ureditev notranjih in zunanjih prostorov

Posredovanje nepremičnin in investicije

Konferenca o trajnostnem razvoju      strokovna predavanja     
panel razprave     B2B     delavnice     predstavitve

www.promoarh.cominfo@promoarh.com  - 
STUDIO 053 d.o.o. Poreč, HR  - +385/52/427-427
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