
TALNE OBLOGE 
 in sodobni TRENDI

OBNOVA in dom
GRADNJA+

Sodoben DOMSodoben DOM 
Ideje in rešitve

Svež zrak 
brez zračenja

PE Ljubljana 080 73 13
PE Maribor 080 71 86
PE Murska Sobota 080 35 20
PE Ljubljana 080 73 13
PE Maribor 080 71 86
PE Murska Sobota 080 35 20

Prezračevalni sistemi

Dust Free® 
Sterilizira zrak 
in površine



Vinilne dekorativne plošče 
»Luxury vinyl tiles – design floo-
ring« so trenutno HIT na podro-
čju vgradnje talnih oblog. 

Tla so v vsakem domu osnova udobja in tudi estetike, zato je pomemb-
no, da se seznanite z vsemi sodobni rešitvami, ki so danes že na voljo 
tudi pri nas. Gotovi parket je postal trend, saj je rešil težave in prispeval 
h krajši izvedbi, ob enem pa zagotavlja vrhunsko kakovost površinske 
obdelave in možnost polaganja na klik (brez lepljenja). Izstopajo tudi 
laminati Unilin Flooring, ki so na voljo tudi s posebno zaščito Hydro 
Seal, ki omogoča, da ga lahko položite tudi v kopalnici. Na laminate 
Quick Step, ki jih boste našli v razredu 32 in 33, nudi celo od 20 do 25 
let garancije, zgornja površina le-teh pa je trdnejša od ostalih primer-

ljivih laminatov, robovi so zaščiteni. 
So antistatični, ne vsebujejo formal-
dehida, so termično prevodni. Pravi 
HIT zadnjega desetletja pa so vinil-
ne dekorativne talne obloge.

Talne obloge in sodobni TRENDI

Gotovi parket s polaganjem na klik Umetna trava naravnega izgleda

Laminat Quick Step



Ljubljana/BTC Center Desetka Hala 10, Šmartinska 152, 1000 
Ljubljana, t. 01/541 90 01;  Jurčkova Ljubljana/Park Center Rudnik
cesta 228, 1000 Ljubljana, t. 01/281 13 00;  Drofenikova 7, Šentjur
3230 Šentjur, t. 03/746 42 00;  Center sodobnega Šenčur/Kranj
bivanja Cubis, Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, t. 04/595 11 80; 
Novo Mesto Trgovski center Rialto, Bršljin, Foersterjeva ulica 10, 
8000 Novo Mesto, t. 07/393 36 30; , Ljubljanska cesta 5, 6000 Koper
Koper, t. 05/639 76 10;  Šaleška cesta 20a, 3320 Velenje, t. Velenje
03/897 36 20;  Mercator center, Plese 1, 9000 Murska Sobota
Murska Sobota, t. 02/530 02 80;  Ulica 11. Leskovec/Krško
novembra 57a, 8273 Leskovec pri Krškem, t. 07/393 36 35; 
Kromberk/Nova Gorica Industrijska cesta 5, 5000 Nova 
Gorica/Kromberk, t. 05/393 57 00; Maribor TC Swaty, Titova cesta 
62, 2000 , t. 02/805 00 40.Maribor

GOTOVI PARKETI      LAMINATI      VINILNE PLOŠČE      PREPROGE 

V salonih po vsej Sloveniji 
[preveri lokacije] KLIK

Luksuzne vinilne talne obloge

Čudovite vzorce, primere ambientov in postopek 
polaganja predstavljenih rešitev:

Vinilne talne obloge so primer-
ne za vse površine v stanovanju, 
so izjemno odporne in enostav-
ne za čiščenje, najboljše pa je, da 
imajo izredno dolgo življenjsko 
dobo. Debelejše tudi zelo do-
bro ublažijo zvok. Na voljo so v 
različnih oblikah, dimenzijah, in 
debelinah. Talne obloge iz viso-
kokakovostnih prožnih vinilov, 
ki posnemajo videz lesa ali kera- 
mičnih ploščic, pa po videzu 

celo komaj ločimo od materialov, ki jih posnemajo. Nič čudnega, da z 
njimi opremljamo tudi vrtce, šole in poslovne prostore.  Vinilne talne 
obloge so namenjene različnim prostorom za normalno in intenzivno 
uporabo. Hoja po njih je tiha in prijetna, so nam zaupali v salonu Kemo-
plast, kjer nas je izbor vinilnih talnih resnično navdušil. Vse predstavlje-
ne rešitve so na voljo v 11-ih salonih Kemoplast po vsej Sloveniji. 

https://www.kemoplast.si/8/nasi-saloni
https://www.kemoplast.si/8/nasi-saloni
https://www.kemoplast.si/8/nasi-saloni
https://www.kemoplast.si/8/nasi-saloni
https://gradnjainobnova.si/2020/08/18/talne-obloge-in-sodobni-trendi-kaj-se-priporoca/
https://gradnjainobnova.si/2020/08/18/talne-obloge-in-sodobni-trendi-kaj-se-priporoca/
https://gradnjainobnova.si/2020/08/18/talne-obloge-in-sodobni-trendi-kaj-se-priporoca/


Izjemno funkcionalna in inovativno 
zasnovana pomivalna korita BLAN-
CO z dodatki preprosto navdušijo. 
Izbirate lahko med različnimi sodob-
no zasnovanimi oblikami, barvami in 
materiali. BLANCO sodobna pomival-
na korita dopolnjujejo tudi BLANCO 
aramature (mešalne baterije). Njihova 
edinstvena prednost je ta, da je voda 
želene temperature uporabniku na 

voljo takoj, s čimer prihranimo čas in vodo, saj se izognemo čakanju, 
da iz armature priteče voda segreta na želeno temperaturo. Linijo do-
polnjuje tudi vrhunski izbor BLANCO dodatkov, ki vam prihranijo čas 
in prostor v vaši kuhinji. Kontakt za nakup najdete na spodnji povezavi.

Domišljeno zasnovana 
pomivalna korita BLANCO

BLANCO pomivalna korita vašo kuhinjo spremenijo v sodoben 
prostor in izboljšajo uporabnost kuhinjskih elementov:

https://gradnjainobnova.si/2020/09/12/domisljeno-zasnovana-pomivalna-korita-blanco-%f0%9f%98%8d/
https://gradnjainobnova.si/2020/09/12/domisljeno-zasnovana-pomivalna-korita-blanco-%f0%9f%98%8d/
https://gradnjainobnova.si/2020/09/12/domisljeno-zasnovana-pomivalna-korita-blanco-%f0%9f%98%8d/


Edinstvena kuhalna plošča z 
vgrajeno kuhinjsko napo 
in digitalno tehtnico

Nikola Tesla LIBRA je inovativna kuhalna plošča z integrirano 
napo in tehtnico, ki lahko tehta vaše sestavine neposredno v 
posodi, pri kateri koli temperaturni ravni. Vizionarski izdelek, 
ki združuje eleganco, moč, tiho delovanje in natančnost za 
revolucionarno kuharsko izkušnjo.

Vizionarske kuhalne plošče ELICA

Ekskluzivni zastopnik za Slovenijo
elica.com

https://gradnjainobnova.si/2017/10/12/funkcionalne-in-inovativne-kuhalne-plosce-z-napo-elica-%f0%9f%98%8d/
https://gradnjainobnova.si/2017/10/12/funkcionalne-in-inovativne-kuhalne-plosce-z-napo-elica-%f0%9f%98%8d/


Premium linija  
štedilnikov SENKO

Ogrevanje, kuhanje in pečenje. Na voljo različni modeli, tudi 
za kurjenje na pelete (EKO subvencija), s kuhalno ploščo, peči-
co ali brez. Nova linija v izjemnih barvnih motivih navdušuje!

Nova kopalnica 
[ideje za ureditev]
Kopalnica pri ureditvi (sploh 
majhna) predstavlja velik izziv. 
Za nasvet, kako urediti kopalni-
co, smo povprašali v salonu ke-
ramike Romet, ki se razprostira 
na kar 800 m2 površine! Nas so 
navušili. Tudi vi jim lahko pošlje-
te mere vaše kopalnice in foto-
grafije želja (kar vam je všeč) in 
pripravili vam bodo BREZPLA-
ČEN 3D IZRIS. Ideje za kopalnico 
in kontakt najdete na povezavi!VEČ

5 simpatičnih idej za 
ureditev kopalnice:

https://gradnjainobnova.si/2018/05/18/ze-poznate-senko-stedilnike-peci-in-kamina/
https://gradnjainobnova.si/2018/05/18/ze-poznate-senko-stedilnike-peci-in-kamina/
https://gradnjainobnova.si/2020/03/16/ureditev-majhne-kopalnice/
https://gradnjainobnova.si/2020/03/16/ureditev-majhne-kopalnice/
https://gradnjainobnova.si/2020/03/16/ureditev-majhne-kopalnice/


Privoščite si ugodno morsko klimo kar doma! Terapije v solni kabini za-
jamejo vse, kar naše telo potrebuje pri svoji vitalnosti, lepoti in dobrem 
splošnem počutju. Solni aerosol namreč celovito deluje na imunski sis-
tem telesa. Izredno dobro vpliva na kvaliteto našega dihanja. Sprošča-
nje v solni infra kabini krepi naš imunski sistem in to na popolnoma na-
raven način. Vgrajen profesionalni Halogenerator MultiSalt+ ob svojem 

delovanju napolni notranji del kabine s po-
dobno atmosfero, kot se naravno ustvarja nad 
površino morja v vročem in suhem poletnem 
času (brez vlage). Za dodatno udobje poskr-
bijo kakovostni IR grelci, ki omogočajo nasta-
vitev vroče energije sonca. Naprava Ionex pa 
celotno kabino napolni še z ogromno količino 
negativnih ionov. Montaža je preprosta.

Preverite kako deluje in 
pridobite kontakt ponudnika:

Solne infra kabine »Solni tempelj« 
za popolno regeneracijo telesa in duha

VEČ

https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/solna-kabina-solni-tempelj-delux/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/solna-kabina-solni-tempelj-delux/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/solna-kabina-solni-tempelj-delux/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/solna-kabina-solni-tempelj-delux/


Oglejte si primere 
in postopek izvedbe

Dotrajane kamnite 
površine zopet NOVE
S postopkom diamantnega 
brušenja in poliranja naravnega 
kamna lahko dosežemo nov vi-
dez starih in obrabljenih povr-
šin, na katerih je z leti uporabe 
prišlo do izgube sijaja ali vidnih 
poškodb. Storitev se opravlja na 
površinah marmorjev in grani-
tov, teraco tlakov, venecianskih 
tlakov, na betonskih površinah 
in na tlakih iz opeke. Vrhunsko!

Dom z vodo brez 
vodnega kamna
Merus obroč odpravi obstoječe 
obloge vodnega kamna in rje v 
vodovodnih ceveh in napravah, 
ter le te stalno ščiti pred nasta-
janjem novih oblog. Namesti se 
na glavno (dovodno) vodovo-
dno cev. Kako deluje?

https://gradnjainobnova.si/2019/09/04/postopek-obnove/
https://gradnjainobnova.si/2019/09/04/postopek-obnove/
https://gradnjainobnova.si/2019/09/04/postopek-obnove/
https://gradnjainobnova.si/2020/08/31/dom-z-vodo-brez-vodnega-kamna/
https://gradnjainobnova.si/2020/08/31/dom-z-vodo-brez-vodnega-kamna/
https://gradnjainobnova.si/2020/08/31/dom-z-vodo-brez-vodnega-kamna/
https://gradnjainobnova.si/2019/09/04/postopek-obnove/


Dotrajane kamnite 
površine zopet NOVE

Odličen za hiše in stanovanja, kjer 
so možnosti za postavitev tradici-
onalnega kamina omejene. Priča-
ra prijetno vzdušje in celo ogreje 
prostor  (za 2 – 5 stopinj).  Ne po-
trebuje dimnika, ni skrbi za drva, 
saje in pepel. Postavite ga kjerkoli 
v prostoru. Sodoben kamin, kjer za 
kurjenje ne potrebujete lesa ali bri-
ketov, temveč bio gorivo v tekoči 
obliki. Predpona “bio” pomeni, da 
je okolju prijazen, saj ne proizvaja 
dima, hlapov in pepela. Na voljo v 
spletni trgovini SPARKEL.

Kamin v katerem 
ni potrebno kuriti

Zelo dobro posnemajo 
tradicionalne kamine

https://sparkel.si/
https://gradnjainobnova.si/2017/09/17/bio-kamin-najboljsa-alternativa-tradicionalnemu-kaminu/
https://gradnjainobnova.si/2017/09/17/bio-kamin-najboljsa-alternativa-tradicionalnemu-kaminu/
https://gradnjainobnova.si/2017/09/17/bio-kamin-najboljsa-alternativa-tradicionalnemu-kaminu/


Roleta  FALCON je sodobna roleta, ki nudi povsem novo dimenzijo sen-
čenja. Falcon je multifunkcionalen in poleg osnovnih funkcij senčil, ob 
inovativnih rešitvah, nudi vrsto novosti in prednosti. Rešitev, ki ji lahko 
rečemo kar »revolucionarna« je patentirana in plod domačega znanja. 
Zaradi inovativne zasnove roletne lamele, nudi več svetlobe in zraka v 
prostoru tudi ob spuščenem senčilu. Omogoča popolno zatemnitev, 
ko roleto spustimo v spodnji položaj. Kadar pa si želite ohraniti večjo 
svetlobno funkcionalnost prostora ob spuščenem senčilu (odlična reši-
tev za vroče poletne dni), pa roleto preprosto dvignete za eno stopnjo 
in odprejo se okenca med posameznimi lamelami. Pri roleti FALCON le 
ta prepuščajo kar 700% več svetlobe v primerjavi z običajnimi roletami, 
to pa pomeni tudi 700% več zračnosti takrat, ko si to želite.

Roleta FALCON je preprosto 
odlična! Oglejte si kako deluje:

Multifunkcionalna 
roleta Falcon 

Roleta za več svetlobe in zraka [inovacija] 

https://gradnjainobnova.si/2020/04/20/zunanje-zaluzije/
https://gradnjainobnova.si/2020/04/20/zunanje-zaluzije/
https://gradnjainobnova.si/2020/04/20/zunanje-zaluzije/


Ko na stanovanjskem objektu zamenjamo okna in prenovimo fasado 
se v bivalnih prostorih pogosto pojavijo težave z vlago in v večini pri-

merov tudi pogosto odpiranje oken ne pomaga. Posledica je 
zatohlost, slab zrak, zelo pogosto tudi plesen. Prezračevalni 

sistemi LUNOS ustvarjajo primerno, prijetno in čisto 
ter higiensko prezračevanje vseh bivalnih prostorov. 
Vgradnja je preprosta (brez cevi in večjih gradbenih 

posegov). Sistem se ponaša s številnimi mednaro-
dnimi priznanji, ki le še dodatno potrjujejo njego-

vo kakovost. Primeren je za vgradnjo v starejše hiše 
ali stanovanja, kot tudi v novogradnje, kjer je zaradi večje 

zrakotesnosti redno prezračevanje nujno. Skrb za čist in vedno 
svež zrak prepustite prezračevalnemu sistemu Lunos. Gre za učinkovi-
to, trajno in cenovno ugodno rešitev prezračevanja brez toplotnih izgub.

Kako sistem deluje in kako 
poteka vgradnja?

Zračenje brez odpiranja oken in toplotnih izgub 

https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/vgradnja-prezracevalnega-sistema/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/vgradnja-prezracevalnega-sistema/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/vgradnja-prezracevalnega-sistema/


Obnova doma, stanovanja ali hiše s 3D izrisom nam pričara popolno 
predstavo bivanja. Z njim obnova poteka bistveno enostavneje. Zelo 
natančno se predvidijo tudi stroški same izvedbe. Investitorji se zato 
vse pogosteje odločajo za obnovo s predhodno narejeno 3D vizuali-
zacijo. Torej, ne glede na to, kako velika bo vaša prenova je pametno 

pred opremljanjem prostore 
izrisati. Poleg vrhunskega iz-
risa vam tudi svetujejo glede 
investicije ter pripravijo opti-
malno kombinacijo glede na 
vaše želje ter proračun.

Ob tem je dobro vedeti tudi, 
da celotna vrednost 3D pro-
jekta predstavlja le 2% celo-
tne investicije! 

Enostavna PRENOVA DOMA s 3D izrisom



Oglejte si kako so v  studiu Pro-
Ambient zasnovali celovito ob-
novo stare kmečke hiše (pod za-
ščito spomeniškega varstva) na 
Vipavskem in obnovo prestižne-
ga stanovanja v Ljubljani.

Tehnika 3D vizualizacije omogoča, da se, še preden je dom končan, 
kar se da dobro seznanimo s celostno podobo novega doma.  V pod-
jetju ProAmbient izvajajo vrhunske vizualizacije hiš, stanovanj, man-
sard, garsonjer in tudi turističnih in poslovnih objektov. Za več infor-
macij o 3D izrisih ali prenovi hiše kontaktirajte ponudnika: ProAmbient 
d.o.o., Studio notranje opreme, 041 412 982 ali obiščite spletno mesto            
www.proambient.si

Prenova na konkretnih 
projektih [IZJEMNO]:

ProAmbient
3D studio notranje opreme

3D IZ
RIS! Celovita obnova hiše  vse na enem mestu!

Oprema stanovanja

VR360°
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Obnova starejše hiše

Prenova hiše na ključ
 041 412 982

www.proambient.si Akcija HD video predstavitev

http://www.proambient.si/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/360-virtualna-predstavitev-prostorov/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/360-virtualna-predstavitev-prostorov/
http://www.proambient.si/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/360-virtualna-predstavitev-prostorov/


ekey, vodilni evropski izdelovalec biometričnih čitalnikov, je zasnoval 
čitalnik prstnih odtisov, primeren za kateri koli običajen vhod oziroma 
vrata s cilindrično ključavnico. Namestimo ga brez večjih gradbenih 
posegov (brez žic in razbijanja zidov). Za delovanje uporablja lastno 
napajanje, zato ne potrebuje ožičenja, zasnovan je za delovanje na pro-
stem, deluje s pomočjo radijskega signala, upravlja pa se ga lahko tudi 
preko pametnega telefona. Z ekey UNO lahko prenehate skrbeti zaradi 
pozabljenih ali založenih ključev. Več najdete na spodnji povezavi.

Vgradnja ekey čitalnika in nakup:

Rešitev za naknadno vgradnjo [izjemno!]

Odpiranje na 
prstni odtis ...

Prodaja in montaža sistema: ekey d.o.o., 01 53 09 495www.ekeyshop.eu/si

SPLETNA TRGOVINA 

AKCIJA - NAROČITE TUKAJ >

https://gradnjainobnova.si/2019/09/02/suzenj-kljucev-nic-vec/
https://gradnjainobnova.si/2019/09/02/suzenj-kljucev-nic-vec/
https://ekeyshop.eu/si/
https://gradnjainobnova.si/2019/09/02/suzenj-kljucev-nic-vec/


Notranja vrata in 
sodobni TRENDI

Izberite vaš model notranjih vrat, preverite koliko stane mon-
taža in kakšna je ustrezna priprava zidne odprtine. O tem smo 
govorili s podjetjem POMIS. Izbrana vrata tudi vgradijo. 

Unikatno pohištvo 
v usklajenem stilu 
Edinstveno! V kolikor iščete za-
nesljivega mizarja je mizarstvo 
TERMIZA pravi naslov. Uredijo 
vse od ideje, izvedbe in monta-
že. Nudijo tudi izris ter vodenje 
projekta od začetka do konca. 
Lahko vam položijo tudi vinil ali 
laminat. Projekt lahko prevza-
mejo celovito tudi z izdelavo  
notranjih vrat in oblečenih sto-
pnic. Tako bo vse v istem stilu!

VEČ
Barve narave za navdih 
pri opremi doma

KLIK

https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/najnovejsi-modeli-notranjih-vrat/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/unikatno-pohistvo-iz-lesa/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/unikatno-pohistvo-iz-lesa/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/unikatno-pohistvo-iz-lesa/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/najnovejsi-modeli-notranjih-vrat/


Izkoristite prednosti vrhunskih notranjih barv Caparol. Izjemna barvna 
paleta navduši! Izkoritite izdatnost in dvojno pokrivno moč barve Inde-
ko-plus. Pustite se presenetiti: pri barvi PremiumClean vas bosta osu-
pnila sposobnost za čiščenje in neobčutljivost na umazanijo. Z barvo 
PremiumColor boste dosegli intenzivno barvno brilijanco. Popolne re-
zultate si lahko zagotovite s plemenito mat mineralno barvo CapaSilan, 
ki pri obdelovanju ne pušča sledi.  Izberite kakovost, izberite Caparol.

Izbor barv za prefinjeno notranjost [NOVOST] 

Trend barv 2021 in pet najlepših odtenkov za dom VEČ

|    Caparol d.o.o.    |    Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda    |    T: 059 20 92 20    |    E: info-caparol.si    |    www.caparol.si    |

NAJBOLJŠE BARVE 
ZA VAŠ DOM

Več kot 125 let  
nemške tradicije!
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barve

laki

lazure

fasadni  
sistemi

http://www.caparol.si
https://gradnjainobnova.si/2020/12/01/caparol-notranje-barve-in-trendi/
https://gradnjainobnova.si/2020/12/01/caparol-notranje-barve-in-trendi/


Izbor barv za prefinjeno notranjost [NOVOST] 

Tole stopnišče na galerijo sovpa-
da s talnimi oblogami. Oglejte si 
projekt na povezavi spodaj.

Preverite ključno vsebino, ki jo pred vgradnjo stopnišča morate pozna-
ti. Oglejte izjemne modele stopnišč “Barjan line”. O dejstvih, ki jih je do-
bro poznati, smo govorili s strokovnjaki podjetja Barjan line d.o.o., kjer 
so specializirani za izdelavo stopnišč v različnih izvedbah in kombinaci-
jah: jeklo, krom (inox), steklo, les. Stopnice izdelajo iz masivnega lesa, iz 
izgotovljenega parketa ali vinila po izboru. Dela na stopniščih izvedejo 
v celoti, vključno z višinsko izravnavo stopnišča. Stopnice dobavijo ka-
morkoli v Sloveniji v 30 – 45 dneh, zmontirajo v nekaj dneh! Pokličite 
041 403 906 ali 01 562 80 13. Več tudi na www.stopnicezavsakdom.si

Sodoben DOM zahteva vrhunske stopnice

VEČ
Ideje za vaše stopnišče 
in kaj je dobro vedeti

https://www.stopnicezavsakdom.si/
https://gradnjainobnova.si/2019/09/02/stopnice-za-vas-dom/
https://gradnjainobnova.si/2019/09/02/stopnice-za-vas-dom/
https://gradnjainobnova.si/2019/09/02/stopnice-za-vas-dom/


ZA VELIK 
PRIHRANEK

       info@e2e.si          02 620 98 05 www.e2e.si

Sedaj je 
pravi čas 
za menjavo 
stare peči za 
ogrevanje.

Toplotna 
črpalka 
Daikin 
Altherma 
3 H HT.

NOVO

Dejstva za ustrezen izbor toplotne črpalke:

Estetsko dovršena toplotna črpalka, ki
ogreva predvsem radiatorje [NOVOST]

Predstavljamo novo Althermo – Daikin Altherma 3 H HT namenje-
no predvsem za vgradnjo v že obstoječe objekte. Njena zmogljivost 
je prilagojena tukajšnjim podnebnim razmeram in dosega visoko 
moč in učinkovitost tudi pri nizkih temperaturah okolice. Edinstven 
kompresor z dvojnim vbrizgom omogoča toplotni črpalki segreva-
nje izhodne vode do 70 ° C in doseganje energijske učinkovitosti 
A+++, zato je primerna predvsem za radiatorsko ogrevanje. Rešitev 
je izjemna in estetsko dovršena. Daikin Altherma 3 H HT tako svoje 
tekmice ne prekaša samo v zmogljivosti, ampak tudi po izjemnem 
in dovršenem videzu zunanje enote. Dobila je nagrado Red dot za 
oblikovanje in IF 2019. Eleganca navduši!

VEČ

https://e2e.si/novice/na-trg-prihaja-daikin-altherna-3-monoblok/
https://gradnjainobnova.si/2018/03/07/ogrevanje-vecje-hise-z-radiatorji-in-slabso-izolacijo/
https://gradnjainobnova.si/2018/03/07/ogrevanje-vecje-hise-z-radiatorji-in-slabso-izolacijo/
https://gradnjainobnova.si/2018/03/07/ogrevanje-vecje-hise-z-radiatorji-in-slabso-izolacijo/


Najbolj elegantna peč na pelete za etažno 
ogrevanje v izgledu kamina. Fantastično!
Kot edinstveno rešitev za etažno ogrevanje izpostavljamo peč na 
pelete ALFA COMMO. Njene elegantne linije dajejo vtis ekskluziv-
nosti. Z uporabo sodobnih tehnoloških rešitev se omogoča vzdr-
ževanje udobnega in ekonomičnega sistema ogrevanja, ki v celoti 
izpolnjuje zahteve, ki jih postavlja urbani slog življenja. Namenjena 
je za etažno ogrevanje. Veliko keramično steklo, ki odpira pogled 
na plamen, je odporno na 700 stopinj Celzija. Rešitev je na voljo pri 
podjetju INGLES (tudi v njihovi spletni trgovini!). V kolikor iščete reši-
tev za etažno ogrevanje ne spreglejte še simpatične kaminske peči 
ALFA DINO. Več najdete na spodnji povezavi! 

Očarljive kaminske peči in štedilniki: VEČ

https://www.drva.info/sl/izdelki/peci
https://gradnjainobnova.si/2020/09/23/kaminske-peci-stedilniki-in-eko-kamini/
https://gradnjainobnova.si/2020/09/23/kaminske-peci-stedilniki-in-eko-kamini/
https://gradnjainobnova.si/2020/09/23/kaminske-peci-stedilniki-in-eko-kamini/


Dom prihodnosti 
[čistilna naprava]  
Vsak sodoben dom jo bo kma-
lu imel! ONE 2 CELAN je popol-
noma biološka čistilna napra-
va, ki očisti gospodinjsko vodo 
v samo 3 korakih. Z uporabo 
one2clean tehnologije se od-
padne vode obdelajo in vrnejo 
v ponikovalnico. Za priklop na 
vaš objekt, potrebujete le po-
vezovalne cevi od objekta do 
čistilne naprave in iz čistilne na-
prave v ponikalnico. Pripravite 
se na prihodnost že danes!VEČ

Preverite še,  kaj je dobro 
vedeti pred nakupom:

Zunanje žaluzije
[TREND]

Nepogrešljive za senčenje večjih steklenih površin. Poleti ščitijo 
pred vročino in ob enem oskrbijo prostor z dnevno svetlobo. 
Zunanje žaluzije Štuklek prepričajo s kvaliteto in ceno. KLIK

https://gradnjainobnova.si/2018/02/12/kaj-moramo-vedeti-pred-nakupom-cistilne-naprave/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/12/kaj-moramo-vedeti-pred-nakupom-cistilne-naprave/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/12/kaj-moramo-vedeti-pred-nakupom-cistilne-naprave/
https://gradnjainobnova.si/2020/11/24/stuklek-zunanja-sencila/
https://gradnjainobnova.si/2020/11/24/stuklek-zunanja-sencila/


Sodobni roloji 
in pliseji so IN

Sodobni roloji iz blaga imajo komaj kaj še skupnega s starimi 
roloji. Vse pogsteje se uporabljajo tudi pliseji, več o teh simpa-
tičnih senčilih RELTARSTVA ŠTUKLEK najdete TUKAJ: KLIK

Kamen in les [trend 
opremljanja] 
S svojo raznoliko barvno pale-
to čudovito dopolni videz vaše 
nove kuhinje ali stanovanja. V 
kombinaciji z lesom daje edin-
stven izgled. Kuhinjske ali ko-
palniške pulte, okenske police, 
stopnice in mize po meri in do-
stopni ceni izdelajo in zmonti-
rajo v podjetju KORPAR. Plačilo 
je možno celo do 24 obrokov 
Izbira kamna je velika. Preverite.

VEČ
Kakšen kamen izbrati 
in ideje za vgradnjo:

https://gradnjainobnova.si/2020/10/10/o-sencilih/
https://gradnjainobnova.si/2020/10/10/o-sencilih/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/10/naravni-kamen-vecna-eleganca/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/10/naravni-kamen-vecna-eleganca/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/10/naravni-kamen-vecna-eleganca/


Predstavljamo vam dovršene in energijsko na najvišjem nivoju zasno-
vane Rihter montažne hiše. Prav vsaka je individualno zasnovana in 
ponuja racionalno razporeditev prostorov in povezavo z zunanjim te-
rasnim prostorom za uživanje trenutkov s svojimi najbližjimi. Vse hiše 
Rihter so prijazne do uporabnika, zagotavljajo zdravo in udobno biva-
nje, zadovoljujejo potrebe posameznikov ter omogočajo fleksibilnost 
in ekonomsko varčnost. Za lažjo odločitev o tem, v kakšni hiši si želite bi-

vati, so pri Rihterju pripravili veli-
ko primerov načrtov montažnih 
hiš. Odločite se lahko za obstoje-
čo obliko ali pa načrt uporabite 
kot osnovo za prilagoditev svo-
jim željam in potrebam.

Oglejte si idejne modele 
hiš in video o tem kako 
poteka gradnja:

»NAŠA HIŠA« Nekoč del sanj, danes naš dom 

https://gradnjainobnova.si/2020/05/17/nasa-hisa-vsaka-zase-predstavlja-svojo-zgodbo/
https://gradnjainobnova.si/2020/05/17/nasa-hisa-vsaka-zase-predstavlja-svojo-zgodbo/
https://gradnjainobnova.si/2020/05/17/nasa-hisa-vsaka-zase-predstavlja-svojo-zgodbo/
https://gradnjainobnova.si/2020/05/17/nasa-hisa-vsaka-zase-predstavlja-svojo-zgodbo/


https://www.inotherm.si/


Dust Free® Active Air - naprava, ki
filtrira in sterilizira zrak in površine

Odpiranje na 
prstni odtis ...

NOVOST na slovenskem trgu. Dust Free® Active Air je naprava, ki se 
preprosto namesti v prezračevalni kanal in z uporabo okolju prijaznih 
oksidantov in ionizacijskega sistema poskrbi za izjemno učinkovito či-
ščenje zraka v vašem domu, poslovnih prostorih, sejnih sobah ali de-
lavnicah. Z ionizacijo uniči viruse in bakterije v zraku in na površinah v 

prostoru. Izjemno izboljša kakovost 
zraka, ki ga dihamo in omogoči biva-
nje ali delo v čistem delovnem oko-
lju. Montaža je enostavna. Montira 
se v obstoječ prezračevalni sistem 
(ali jašek), ali pa se vgradi v kompletu 
skupaj s cevnimi prezračevalnimi ka-
nali. Vgradnja je možna v obstoječe 
objekte in novogradnje. 

Inovativna naprava poveča 
proizvodnjo ionov s čimer 
se učinkovito bori proti 
bakterijam in virusom v 
zraku in na površinah.



Kako naprava Dust Free Active
Air v resnici tudi deluje (video):

Dust Free® Active Air je 
inovativna naprava. Deluje učinkovito!
Filtrira, čisti in sterilizira zrak in površine v prostorih! Preprosto se na-
mesti v prezračevalni kanal in z uporabo okolju prijaznih oksidantov 
in ionizacijskega sistema poskrbi za izjemno učinkovito čiščenje zraka 
v vašem domu ali v poslovnih prostorih. Z ionizacijo uniči viruse in 
bakterije v zraku in na površinah v prostoru. Vgradnja se priporoča v 
domove, pisarne in druge poslovne prostore, sejne sobe in proizvo-
dne obrate ali delavnice. Deluje izredno učinkovito! Kontakt: Klima-
term projekt d.o.o., 01 560 28 92/90, info@klimaterm.si

https://gradnjainobnova.si/2020/08/16/dust-free-active-air/
https://gradnjainobnova.si/2020/08/16/dust-free-active-air/
https://gradnjainobnova.si/2020/08/16/dust-free-active-air/


Z dodatkom karbonski vlaken v armirni in zaključni sloj fasade so pri 
Caparolu dosegli za kar 4 do 10 x večjo trdnost fasadnega sistema na-
pram klasični fasadi in to že pri zelo majhni debelini in teži materiala.
Fasada s karbonskimi vlakni tako zelo učinkovito kljubuje zelo ekstre-
mnim vremenskim pogojem. Preprečuje pojav lasnih razpok, sušenje 
je bistveno hitrejše (celo do 6 krat), uporabljamo lahko zelo temne tone 
barv. Odlična pa je tudi za podzidke, ki veljajo za najbolj občutljive dele 
fasade.

Edinstven fasadni sistem [s karbonskimi vlakni] 

Zakaj je dobro izbrati Fasadni sistem Caparol? VEČ

|    Caparol d.o.o.    |    Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda    |    T: 059 20 92 20    |    E: info-caparol.si    |    www.caparol.si    |

NAJBOLJŠE BARVE 
ZA VAŠ DOM

Več kot 125 let  
nemške tradicije!
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fasadni  
sistemi

http://www.caparol.si
https://gradnjainobnova.si/2018/05/25/karbonska-vlakna-odslej-tudi-na-fasadah/
https://gradnjainobnova.si/2018/05/25/karbonska-vlakna-odslej-tudi-na-fasadah/


Edinstven fasadni sistem [s karbonskimi vlakni] 

Še več praktičnih 
elementov najdete 
v trgovinah

www.topdom.si
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V garaži in delavnici najdejo mesto mnogi pripomočki, ki jih potre-
bujemo za svoje hobije ali pri obnavljanju in vzdrževanju doma ter 
vrta. Z elementi za shranjevanje bo prostor videti bolj urejen, pripo-
močki pa bodo še zmeraj na dosegu roke, ko jih boste potrebovali.

Z elementi za shranjevanje bo vsak  prostor 
videti urejen in pospravljen. Praktično!

4004338801977

DRŽALO ZA SMUČI
40 x 60 x 70 x 130 mm 

4004338802240

STENSKI KAVELJ
115 x 80 x 90 mm 

4004338801991

KAVELJ ZA 
KOLESA

50 x 90 x 115 x 50 mm 

https://topdom.si/kategorija/orodje-in-zeleznina/zeleznina-in-pritrdilna-tehnika/konzole-in-nosilci/
https://topdom.si/kategorija/orodje-in-zeleznina/zeleznina-in-pritrdilna-tehnika/konzole-in-nosilci/
https://topdom.si/kategorija/orodje-in-zeleznina/zeleznina-in-pritrdilna-tehnika/konzole-in-nosilci/
https://topdom.si/kategorija/orodje-in-zeleznina/zeleznina-in-pritrdilna-tehnika/konzole-in-nosilci/


NASVET: »Kako odstra-
niti zidno plesen?«
Najpogosteje se zidna plesen po-
javi v hladnejših obdobjih, ko se 
zunanje stene toliko ohladijo, da 
na notranjih stenah nastaja povr-
šinska kondenzacija. Vlažno okolje 
nudi idealne pogoje za razvoj zidne 
plesni. Najbolj zanesljiva metoda za 
odpravo zidne plesni je odpravlja-
nje vzrokov. Kadar pa tak poseg ni 
možen takoj, pa lahko okužene po-
vršine obdelamo s sredstvi za od-
stranjevanje plesni in prebarvamo 
z ustreznimi zidnimi barvami. Glede 
na to, da je pojav pogost, smo pri 
TOPDOM-u poiskali rešitev, s katero 
lahko s plesnijo okužene površine 
učinkovito očistimo in preprečimo 
širjenje ter preprečimo vdihavanje 
škodljivih spor.

POMEMBNO!
Kakšen je postopek 
sanacije in izvedbe?

VEČ

3831000243636

JUPOL CITRO
Notranja barva z učinkovito 
zaščito proti plesni. Vrhunska 
paroprepustnost. 

3838522877

ALGICIDE PLUS
S PRŠILKO
Sredstvo za uničevanje 
zidnih alg in plesni. Brez 
vonja. Za notranje in 
zunanje površine. 0,5l

https://topdom.si/barve-laki-in-premazi/kako-odstraniti-zidno-plesen/
https://topdom.si/barve-laki-in-premazi/kako-odstraniti-zidno-plesen/
https://topdom.si/barve-laki-in-premazi/kako-odstraniti-zidno-plesen/
https://gradnjainobnova.si/2020/09/25/edinstvene-granitogres-plosce-kako-se-polagajo/
https://topdom.si/wp-content/uploads/2020/01/TOPDOM_Katalog_kopalnic_-keramike_2019.pdf
https://topdom.si/barve-laki-in-premazi/kako-odstraniti-zidno-plesen/
https://topdom.si/wp-content/uploads/2020/01/TOPDOM_Katalog_kopalnic_-keramike_2019.pdf
https://topdom.si/wp-content/uploads/2020/01/TOPDOM_Katalog_kopalnic_-keramike_2019.pdf
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DH Krediti

Pomagamo graditi sanje 
DH Gotovinski kredit 

• za obnovo in ureditev doma, vrta in okolice, za nakup pohištva ali  
za poplačilo drugih, manj ugodnih gotovinskih kreditov

• za stranke vseh bank
• izjemno ugodne fiksne in spremenljive obrestne mere

Akcijska ponudba do 31.12.2020 
• polovični stroški odobritve 
• 12 mesecev brezplačno vodenje računa za kreditojemalce, ki v hranilnici 

odprejo osebni račun z rednimi prilivi

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

DH KRE oglas Gotovinski krediti september 2020 197x269mm.indd   1 18. 09. 2020   10:38:22

https://www.delavska-hranilnica.si/osebne-finance/informativni-izracun/potrosniski-kredit

