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Pametno zračenje
s sistemom I-Vent 

OBNOVA in dom
GRADNJA

Rolete ali 
žaluzije?
Vprašanje, ki si ga 

pogosto zastavljajo 
graditelji.
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Prezračevalni sistemi

Naselje 
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Preko 200 izjemnih rešitev 
za gradnjo in obnovo najdete
na www.gradnjainobnova.si 

IN OBNOVA PLUS
GRADNJA+

Revija Gradnja in obnova vključuje in-

formativno promocijske vsebine, s ka-

terimi vam želimo približati ponudbo, 

zanimivosti, novosti in izboljšave na 

področju gradnje in obnove. Vse pred-

stavljene rešitve in dodatne vsebine ve-

zane na QR kodah ob oglasih so vam na 

voljo tudi direktno na  spletnem mestu                                               

www.gradnjainobnova.si. Preverite še več, 

oglejte si bogat nabor video prispevkov 

in izberite najboljše. 

Izdajatelj: Medijska skupina, Vaš pro-

fit d.o.o., Gortina 145b, SI-2366 MUTA.                      

T: 02 87 23 330, E: info@vas-profit.si. Pov-

prečna naklada revije: 119.978 izvodov. 

Format revije: 197 x 269 mm. Foto: arhiv 

ponudniki, arhiv Vaš profit d.o.o., ISSN 

2536-2178
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Sodoben 
in lep dom

Ureditev terase 
in okolice 

Od temelja 
do strehe
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Jager
Jager KLIKKLIK

KLIKKLIKwww.trgovinejager.com
Tel.: 03 812 04 54

Jagros d.o.o., Prvomajska ulica 29, 3250 Rogaška Slatina | www.trgovinejager.com. Veljavnost ponudbe junij/julij 2021 oz. do odprodaje zalog.

ZAPOSLIMO: 
PRODAJALEC TEHNIKE 
Pogoj so izkušnje iz prodaje in poznavanje tehničnih materialov

PRODAJNI SVETOVALEC ZA PRODAJO GRADBENIH MATERIALOV
Pogoj so izkušnje iz prodaje in poznavanje gradbenih materialov

SKLADIŠČNIK TEHNIKE 
Pogoj so izkušnje pri skladiščnem poslovanju in poznavanju gradbenih 
materialov in tehničnega blaga
Vloge pošljite na kadri@trgovinejager.com
Več na : www.trgovinejager.com/zaposlitev/

www.trgovinejager.com

Fasadno lepilo CEMIX STYROKLEBER
ETAG, za lepljenje in armiranje fasadnih 

plošč, vsebina 25 kg

Fasadni 
sistem

Fasadno lepilo CEMIX - BELO
ETAG, za lepljenje in armiranje fasadnih plošč, na 

osnovi belega cementa, obogaten z vlakni, 
visok oprijem, vsebina 25 kg

BELO LEPILO

5

9,99

9,49
ZA IMETNIKE KARTICE

Fleksibilno lepilo Flex
za notranjo in zunanjo uporabo, za talne in zidne gradnje, 

za ploščice velikega formata, primerno za talno gretje, 
terase in balkone, primerno za lepljenje ploščice na 

ploščico, 25 kg

Aquastop Plus
tekoča hidroizolacijska folija za
izolacijo notranjih zidov in tal,

5 kg

Razred C2TE S1 EN 12004Razred C2TE / EN 12004

Fleksibilno lepilo FlexECO
za notranjo in zunanjo uporabo, primerno za stensko
ali talno gretje zmanjšuje zdrs, za gres ali keramične

ploščice, za plošče do formata 90 cm, 25 kg

22,90

5

7,99

7,59
ZA IMETNIKE KARTICE

5

9,99

9,49
ZA IMETNIKE KARTICE

5

5,69

5,41
ZA IMETNIKE KARTICE
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Za vaš
brezhiben 
ugled
Ceresit inovativne sistemske  
rešitve za polaganje ploščic

Barve in zaključni ometi 
za Vašo hišo

Pokažite 
svojo 
osebnost!

Lepilo za keramiko 
CM17 Super Flex | 25kg

Lepilo za keramiko 
CM16 Flex  | 25 kg

Fasadno lepilo Thermo
Universal | 25 kg

Vodotesna fugirna 
masa CE 40  

2 kg, več barv

7,49

6,59
ZA IMETNIKE KARTICE

13,49

12,14
ZA IMETNIKE KARTICE

9,906,99

10

9,90

8,91
ZA IMETNIKE KARTICE

1012

7,49

6,59
ZA IMETNIKE KARTICE

13,49

12,14
ZA IMETNIKE KARTICE

9,906,99

10

9,90

8,91
ZA IMETNIKE KARTICE

1012

7,49

6,59
ZA IMETNIKE KARTICE

13,49

12,14
ZA IMETNIKE KARTICE

9,906,99

10

9,90

8,91
ZA IMETNIKE KARTICE

1012
7,49

6,59
ZA IMETNIKE KARTICE

13,49

12,14
ZA IMETNIKE KARTICE

9,906,99

10

9,90

8,91
ZA IMETNIKE KARTICE

1012

5 cm 3,09 EUR/m2 - 3%= 2,99 EUR/m2

8 cm 4,89 EUR/m2 - 3%= 4,74 EUR/m2

10 cm 6,10 EUR/m2 - 3%= 5,92  EUR/m2

12 cm 7,39 EUR/m2 - 3%= 7,17 EUR/m2

15 cm 9,19 EUR/m2 - 3%= 8,91 EUR/m2

17 cm 10,39 EUR/m2 - 3%= 10,08 EUR/m2

Fasadni stiropor 
EPS 70

!

!
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Za vaš
brezhiben 
ugled
Ceresit inovativne sistemske  
rešitve za polaganje ploščic

Barve in zaključni ometi 
za Vašo hišo

Pokažite 
svojo 
osebnost!

Lepilo za keramiko 
CM17 Super Flex | 25kg

Lepilo za keramiko 
CM16 Flex  | 25 kg

Fasadno lepilo Thermo
Universal | 25 kg

Vodotesna fugirna 
masa CE 40  

2 kg, več barv

7,49

6,59
ZA IMETNIKE KARTICE

13,49

12,14
ZA IMETNIKE KARTICE

9,906,99

10
9,90

8,91
ZA IMETNIKE KARTICE
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13,49
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9,906,99

10
9,90

8,91
ZA IMETNIKE KARTICE

1012

5 cm 3,09 EUR/m2 - 3%= 2,99 EUR/m2

8 cm 4,89 EUR/m2 - 3%= 4,74 EUR/m2

10 cm 6,10 EUR/m2 - 3%= 5,92  EUR/m2

12 cm 7,39 EUR/m2 - 3%= 7,17 EUR/m2

15 cm 9,19 EUR/m2 - 3%= 8,91 EUR/m2

17 cm 10,39 EUR/m2 - 3%= 10,08 EUR/m2

Fasadni stiropor 
EPS 70

!

!
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Naselje pasivnih hiš,  
Selo pri Ihanu

·  10 pasivnih hiš 140 m2  ·  4. gradbena faza  ·  nadstrešek za 2 avtomobila

Kontakt:  ·  info@jubhome.si  ·  01 5884 120  ·  ma.nepremicnine@gmail.com  ·  041 466 053
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Za vaš
brezhiben 
ugled
Ceresit inovativne sistemske  
rešitve za polaganje ploščic

Barve in zaključni ometi 
za Vašo hišo

Pokažite 
svojo 
osebnost!

Lepilo za keramiko 
CM17 Super Flex | 25kg

Lepilo za keramiko 
CM16 Flex  | 25 kg

Fasadno lepilo Thermo
Universal | 25 kg

Vodotesna fugirna 
masa CE 40  

2 kg, več barv
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10 cm 6,10 EUR/m2 - 3%= 5,92  EUR/m2

12 cm 7,39 EUR/m2 - 3%= 7,17 EUR/m2

15 cm 9,19 EUR/m2 - 3%= 8,91 EUR/m2

17 cm 10,39 EUR/m2 - 3%= 10,08 EUR/m2

Fasadni stiropor 
EPS 70
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Sodoben in zdrav dom
Ideje, novosti in sodobne 
rešitve za prijeten dom.

Vse predstavljene 
rešitve najdete tudi na 

gradnjainobnova.si

Edinstvena linija notranjih vrat

Predstavljamo sodobne linije notranjih vrat slovenskega pro-
izvajalca. Izdelana so po najsodobnejših modnih smernicah.
Poudarjen je naraven videz lesa, prevladujejo grče, razpoke in 
vidna struktura lesa. Navdušujejo tudi modeli ROJAL S s ste-
klom z različnimi motivi. Izbrana vrata tudi vgradijo. Lokacije 
salonov po vsej SLO. Kontakt: 040 228 594.  Oglejte si izjemne 
modele na  www.lesna-vrata.si

Sodobne linije vrat in 
trend pri vgradnji

https://gradnjainobnova.si/category/dom/
https://gradnjainobnova.si/2021/02/28/notranja-vrata-ideje-za-izbor-in-trendi/
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Video: Kako deluje 
sistem Solatube?

Solatube® preusmeri največjo možno količino zunanje svetlobe v notra-
nje prostore. Z inovativnimi sistemi Solatube boste v svoj dom prenesli 
razkošje dnevne svetlobe in naravnih barv, poskrbeli za višjo kakovost 
bivanja in dodatno prihranili pri el. energiji. Sistemi so primerni za vse 
prostore, še posebej za kuhinje, jedilnice, dnevne in otroške sobe ter ka-
binete.  Vgradnja (na vse vrste streh, na fasade, zelene strehe in druge 
uporabne površine) je enostavna. Zajamčeno najučinkovitejši cevasti 
sistemi na trgu! Nudimo brezplačno strokovno svetovanje, zagotavljamo 
jamstvo na izdelke in montažo. Kontakt: 01 36 18 365, www.solatube.si

Rešitev za naravno osvetlitev

Innovation in Daylighting™

Odlikuje jih izjemen design, tehnološka dovršenost in inovati-
vnost proizvodnje, natančnost izdelave in vgradnje ter prava 
cena! Smart system ponuja izvedbo brez vidnih podbojev,  s 
čimer se vrata povsem zlijejo s steno. Vrata so na voljo tudi v 
sitemu Store, ki nudi dodaten prostor za shranjevanje in celo 
kombinacijo vhodnih vrat z vgradno omaro. Vgradnja je možna 
v stanovanja, poslovne prostore in hiše! Oglejte si edinstvene 
modele. Prodaja in vgradnja: 03 42 55 800, info@smart-system.
si, www.smart-system.si

Vhodna varnostna
vrata [Smart system]

Video predstavitev 
varnostnih vhodnih vrat 
Smart system

S svojo raznoliko barvno paleto čudovito dopolni videz vaše nove kuhinje ali 
stanovanja. V kombinaciji s kamnitimi stenskimi oblogami daje edinstven iz-
gled. Kuhinjske ali kopalniške pulte, okenske police, stopnice in mize izdela-
mo po meri in dostopni ceni (plačilo možno do 24 obrokov). Tudi zmontiramo. 
Na voljo velika izbira kamna. Kamnoseštvo Korpar, Sp. Duplek, 040 240 491,                   
www.korpar.si 

Sodoben trend opremljanja, 
[naravni kamen in les]

Več: Kamen in les, ideje in sodobni trendi 
za opremo vašega doma.

https://gradnjainobnova.si/2020/02/28/naravni-kamen-vecna-eleganca/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/25/kako-svetloba-vpliva-na-pocutje/
https://gradnjainobnova.si/2018/02/25/kako-svetloba-vpliva-na-pocutje/
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Predstavljajte si, da vam na jutranji tek ni 
več treba vzeti ključev, da lahko obrtni-
ke spustite v hišo, tudi če ste v službi in 
da vas hiša prijazno pozdravi, ko pridete 
domov! To udobje dobimo, če čitalnik 
dLine povežemo s sistemom pametnega 
doma. ekey, pionir na področju biome-
tričnega dostopa, je z najnovejšim izdel-
kom nadgradil običajne funkcionalnosti 
tovrstnih naprav. Z ekey dLine čitalnikom 
prstnih odtisov je namreč mogoče pov-
sem običajna vrata spremeniti v pametni 
vhod. Povezljivost s smart-home poteka z 
aplikacijo bionyx App v slovenskem jezi-
ku. 

Odpiranje je varno in udobno. Vsi, ki vrata 
že odklepamo s čitalnikom prstnih odti-
sov, si življenja brez tovrstnega udobja ne 
znamo več predstavljati. Odpiranje vrat s 
čitalnikom prstnih odtisov ekey dLine, je 
kar 1.000 krat varnejše kot odpiranje s šti-
rimestno kodo! Ključi, kartice in kode se 
lahko izgubijo, založijo ali pozabijo, prst 
pa je vedno z nami. Tudi če sami nima-
mo težav s pozabljenimi ali izgubljenimi 
ključi, lahko pomislimo na našega raztre-
senega najstnika ali pozabljivo babico. 
Tako razumemo, zakaj je čitalnik prstnih 
odtisov koristen in udoben. 

Odpiranje iz službe, s počitnic ali iz avta. 
Gotovo ste morali kdaj vzeti dopust le 
zato, da ste pričakali obrtnike in jim od-
klenili. Sedaj bo lažje. ekey dLine namreč 
omogoča, da vrata odpremo celo na dalja-
vo. Mizar bo lahko vstopil, med nenadno 

nevihto bo sosed zaprl okno, tašči pa 
bomo z morja odprli vrata, da bo zalila 
rože.  

Dovoljenja za vstop lahko omejimo na 
dneve in časovna obdobja. Določimo, 
kdo lahko vstopi v naš dom in kdaj. Ob 
torkih in četrtkih od 14.00 do 15.15 vaše-
ga šolarja obiskuje učitelj klavirja, v petek 
od 9.00 do 9.30 lahko vstopi čistilec in 
podobno. Ob vsakem vstopu prejmemo 
potisno sporočilo in smo tako obveščeni 
o vseh vstopih, obenem pa bolj mirni, saj 
vemo, da so naši ljubljeni prišli varno iz 
šole ali službe. Pomembna prednost siste-
ma dLine je, da ga je mogoče nadgrajevati. 
Kadarkoli lahko dodamo dodatna vrata, 
uporabnike, nove naprave in funkcije. Z 
različnimi prsti zaženemo različne funk-
cije, posodobitve vgrajene programske 
opreme pa potekajo samodejno.

dLine je zasnovan za montažo v vratno 
krilo, potezalo ali steno. Minimalističen 
in nevtralen dizajn je združljiv s katerim 
koli arhitekturnim slogom. Novost je tudi 
tipalo, ki omogoča, da prsta ni treba vleči 
po čitalniku, pač pa prstno blazinico na 
tipalo samo položimo. Za otroke so pri 
ekey ustvarili poseben program prepo-
znavanje razvijajočih se otroških prstov. 
Zanje je prihod domov prava atrakcija saj, 
če tako želite, pametni dom (po imenu) 
glasovno pozdravi vsakega člana družine. 
Sistem ob tem omogoča tudi diagnostici-
ranje težav na daljavo. Tega se ne veselijo 

le uporabniki, pač pa tudi izdelovalci vrat 
in upravljavci sistemov za kontrolo dosto-
pa. Izdelek je certificiran za zunanjo upo-
rabo in je odporen na vremenske vplive.  

Za nakup in vgradnjo dLine čitalnika pr-
stnih odtisov lahko povprašate vašega 
proizvajalca vhodnih vrat ali pa se obrne-
te na strokovnjake podjetja ekey biome-
trični sistemi na Vodovodni 99 v Ljubljani, 
ki vam bodo svetovali pri izbiri.  Dosegljivi 
so na 01/530 94 95, info@ekey.si ali www.
ekey.net/sl/dline. 

Pametni vhod za (še) več udobja [Rešitev za odpiranje na daljavo]

VGRADNJA JE MOŽNA V 
VSA OBIČAJNA VRATA

Sistem upravljate s pomočjo aplikacije 
ekey bionyx in pametnega telefona:

• na daljavo zaklepate in odklepate vrata, 
• določate dostop posamezne osebe (ura 

in dan v tednu). 
• Prejemate obvestila o prihodih s pregle-

dom za 12 mesecev nazaj,
• imate pregled nad vsemi povezanimi na-

pravami, dostopnimi točkami, funkcijami 
in uporabniki.

• Povezava z glasovnim pomočnikom pa 
omogoča dodatno udobje že na vhodu.
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Sodoben način gradnje in obnove objektov 
temelji na zrakotesnosti. Okna, ki po-

polno tesnijo in fasada, ki poskrbi 
za odlično izolacijo objekta so 

zagotovilo za odlično ener-
getsko učinko-
vitost objekta. 
A bolj, ko so 

objekti zra-
kotesni večji 

je pomen 
ustreznega 
prezrače -
vanja. V koli-

kor le to ni za-
dostno dihamo slab 

zrak in ustvarjamo slabe 
bivalne pogoje, kar je najbolj izrazi-

to prav v hladnih dneh. Takrat se vlaga v 
zraku veča, pojav plesni v naših domovih pa 
je le še vprašanje časa. Kot NOVOST v de-
centralnem prezračevanju vam predstavlja-
mo pametno prezračevalno enoto I-vent, 
ki je nadgradnja najbolje prodajanega mo-
dula Lunos e2. Temelji na pretoku zraka v 
celotnem bivalnem območju, posamezni 
prezračevalni moduli se lahko brezžično 
povežejo v skupine (spalni prostori, bival-

ni prostori), upravljamo jih lahko sinhrono 
preko mobilne aplikacije ali priročnega da-
ljinca, ki je priložen pri vsaki rekuperacijski 
enoti. Tako je upravljanje enot i-Vent še bolj 
priročno za uporabnika. 

Sistem deluje brez hrupa in škodljivih sno-
vi. Prepišna varovala in omejitev volumna 
zračnega pretoka pa bosta poskrbela, da 
ne bo prišlo do prepihov. Gre za učinkovito, 
preprosto, trajno in cenovno ugodno reši-
tev prezračevanja. Pametna prezračevalna 

enota i-Vent, kot novost v decentralnem 
prezračevanju, je izjemno enostavna za 
vgradnjo. Vgradnja možna tako v starejše 
hiše ali stanovanja, kakor tudi v objekte z 
izrazitejšimi težavami z vlago in novogra-
dnje, kjer je zaradi večje zrakotesnosti redno 
prezračevanje nujno. Delovanje pametne 
prezračevalne naprave i-Vent je skoraj ne-
slišno. Za montažo sistema pa ni potrebno 
vgraditi nobenih cevi. Pri delovanju, absor-
bira zunanji zvok, ima odličen toplotni izko-
ristek, vgrajen je filter proti alergijam, design 
notranjega difuzorja je vrhunski, upravljanje 
pa enostavno. 

Gre za sistem z rekuperacijo, kar pomeni, da 
ima sistem vgrajen rekuperator zraka, ki skr-
bi, da se pozimi ne izgublja toplota, poleti 
pa se ne izgublja hlad. Prezračevalni sistem 
tako poleti poskrbi za ohlajanje, pozimi pa 
za ogrevanje notranjega zraka. Več preverite 
na www.i-vent.com

Izdelek zastopa, prodaja in montira podje-
teje Lunos d.o.o.

Pametno zračenje s sistemom I-Vent  [Prihodnost prezračevanja]

Več o tem kako sistem deluje 
in video kako poteka vgradnja?

https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/vgradnja-prezracevalnega-sistema/
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Živimo v časih, ko je naš imunski sistem 
na veliki preizkušnji. Samo zdrav in mo-
čan imunski sistem nas varuje pred bo-
leznimi. Naše solne infra kabine izjemno 
pomagajo krepiti naš imunski sistem in 
to na popolnoma naraven način, hkrati 
pa nudijo občutek, ko nas, na lep pole-
tni dan, morski veter objame z obilico 
suhega solnega aerosola. Globok vdih 
takšnega zraka nam omogoči lažje diha-
nje in omogoča dobro počutje. Podobno 
atmosfero nam z infra toploto in s solni-
mi terapijami omogoči samo Solna infra 
kabina!

Kaj je Solna infra kabina in kako deluje?
Solna infra kabina je modernega videza 
iz kakovostnih lesnih materialov. Je po-

polnoma samostojna enota. V kabini je 
vgrajen novi Halogenerator za domačo 
uporabo Homesalt ali na zunanji strani 
profesionalni Multisalt+. Oba ustvarjata 
podobne razmere, kot nad morsko gla-
dino naravno nastajajo v času vročega 
in suhega poletja (brez vlage). V kabini se 
ustvari prijetna atmosfera, ki nam poleg 
kvalitetne solne terapije omogoča nasta-
vitev vroče energije sonca – s kakovostni-
mi IR grelci s skoraj ničnim elektromagne-
tnim sevanjem »low EMF«. Poleg tega se 
celotna kabina napolni z ogromno količi-
no negativnih ionov, ki jih proizvaja kvali-
tetni slovenski proizvod Ionex. Za piko na 
i poskrbi še barvna terapija s prilagoditvi-
jo barve po naši izbiri. Sproščanje v Solni 
infra kabini je lahko še lepše, če ga preži-
vite ob zvokih morja ali zvokih razigranih 
delfinov, pomirjujoče glasbe oz. medita-
cije, saj ima kabina možnost predvajanja 
kvalitetnega zvoka, kar na tri načine, radio, 
USB -MP3 in Bluetooth.

Doma ali v vašem poslovnem prostoru 
Montaža Solne kabine je preprosta. Potre-
bujete približno 4 m2 prostora doma ali v 
že obstoječem poslovnem prostoru, v ko-
likor razmišljate o širitvi obstoječe dejav-
nosti. Stroški vzdrževanja Solne kabine so 

minimalni, domača uporaba ali trženje ne 
zahteva dodatnih finančnih obremenitev, 
prav tako pa nam ne vzame veliko časa za 
čiščenje in vzdrževanje.

Dobra naložba za vse generacije
Ko smo v stresu ali se ne počutimo najbo-
lje oz. si preprosto želimo regeneracije te-
lesa, takrat je uporaba Solne infra kabine 
velik užitek in lepo presenečenje za naše 
telo in um. Solni aerosol v Solni kabini 
celovito deluje na imunski sistem telesa. 
Izredno dobro vpliva na kvaliteto našega 
dihanja in nas preventivno ščiti pred virusi 
in bakterijami. Terapije v kabini zajamejo 
vse, kar naše telo potrebuje pri svoji vital-
nosti, lepoti in dobrem splošnem počutju.

Novost na tržišču. Halogenerator Home-
salt za solne terapije doma. Halogene-
rator HomeSalt je naprava za ustvarjanje 
morske mikroklime v vašem domu. Solne 
terapije izvajate v primernem prostoru, 
domači solni sobi, šotoru, na balkonu ali v 
naši solni kabini oz. solni infra kabini, kate-
ri sta z napravo cenovno ugodnejši.

Solna infra kabina za krepko telo in zdrav duh

Več o tem, kako deluje Solna infra kabi-
na preverite s skenom QR kode.

Ugodna morska klima kar doma.

MOŽEN NAKUP DO 12 BREZOBRESTNIH OBROKOV.

Telefon: 031 788 881  |  e-mail: ponudba@solni-tempelj.com
Spletna stran: www.solna-infra-kabina.si
Podjetje: Grajska vrata d.o.o., Solni tempelj

Vabimo vas tudi na ugodne in unikatne nakupe v našo 
spletno trgovino www.solni-tempelj.com

Terapije v kabini nudijo vse, kar potrebuje vaše telo.

Na voljo solne infra kabine v različnem lesu in barvah.

https://gradnjainobnova.si/2018/02/06/solna-kabina-solni-tempelj-delux/
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Oglejte si video kako 
deluje in kako eno-
stavno se zmontira.

Danalock V3 pametna ključavnica je odlična rešitev za naknadno 
vgradnjo v vhodna vrata. Montaža je enostavna (brez vrtanja in 
žic), zmontirate jo lahko v 10 minutah, kar sami. Omogoča od-
klepanje vrat s pametnim telefonom ali ob nadgradnji preko PIN 
kode. Za to poskrbi Danapad PIN številčnica. Pametna ključav-
nic se namesti na notranji strani vrat in ob enem ohrani opcijo 
klasičnega odpiranja s ključem! Kompatibilna je s skorajda vsemi 
standardnimi tipi ključavnic, možna je dobava s cilindrom vred. 
Gre za varno, cenovno dostopno in izjemno funkcionalno rešitev 
tudi za apartmaje. Gostom lahko dostop [ključ] pošljete kar preko 
SMS sporočila ali e-pošte. Nastavljiva je tudi tako, da zazna bližino 
vašega telefona in avtomatsko odklene vrata. Sistem deluje na ba-
terije (enostavna menjava ali polnjenje). Nadgradnja z modulom 
Danabridge Wifi pa celo omogoča odpiranje iz oddaljene lokacije. 
Kontakt za nakup: 051 630 770, info@andivi.com, www.andivi.si

Odpirajte vhodna vrata brez ključev!

KODA ZA 
10% popust:

GIO10

Trendi na področju notranjega interjerja iz leta v leto spreminjajo svojo obliko. Trenu-
tno so v ospredju čiste linije, mehkoba, skandinavski slog ter minimalizem. Pa uspe-
mo s temi smernicami pričarati tudi domačnost doma? Za vgradnjo različnih vrst 
štedilnikov se ob adaptaciji ali novogradnji odloča vse več gospodinjstev. Zakaj? So 
praktični, novi dizajni nudijo odličen estetski videz, v dom pa prinašajo prijeten obču-
tek domačnosti. Predstavljamo vam izjemne modele kaminskih štedilnikov Moravia, 
ki opravljajo prav vse funkcije kamina in štedilnika in so ob enem na voljo celo s 
steklokeramično kuhalno ploščo. Na voljo je širok izbor modelov v različnih barvah, 
tudi v izvedbi visokega sijaja s steklokeramično ploščo 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 povr-

Funkcija kamina in štedilnika, tudi s steklokeramično ploščo!

šine emajlirane. Štedilniki so na voljo po odlični ceni! 
Ob enem pa jih tudi BREZPLAČNO dostavijo na dom 
(po vsej Sloveniji). 

Za več informacij in cenik pokličite na: 031 893 761. 
Več najdete tudi na www.moravia.si

Oglejte si širok izbor modelov in preverite kako 
čudovito se podajo v prostor.

https://gradnjainobnova.si/2018/05/27/stedilniki-na-drva/
https://gradnjainobnova.si/2017/03/08/pametna-kljucavnica-za-vhodna-vrata/https://gradnjainobnova.si/2021/03/12/pametna-avtomatska-vrata-za-dom-record/
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Ko odhajate iz trgovine, ste običajno obloženi. Polne vrečke, ce-
petajoč malček, dežnik pod pazduho, avtomobilski ključi pa ... 
kdo ve kje? Si predstavljate, da bi ob tem morali razmišljati še, 
kako boste odprli vrata trgovine? Seveda ne! Zdi se vam povsem 
normalno, da se vrata odprejo sama. Kaj pa doma?

Ste že kdaj pomislili, da bi imeli Pametna avtomatska vrata doma?
Verjetno niste. Morda se vam zdi ta misel celo nekoliko nenava-
dna. Pravzaprav si sploh ne znate predstavljati, kje bi doma imeli 
takšna vrata. Vse dokler tega ne vidite v živo.

Kako so Pametna vrata videti v živo?
V salonu podjetja Avtomatska vrata lahko občudujete elegan-
tna, steklena vrata brez okvirjev, ki si jih boste zlahka predstavljali 
kjerkoli v stanovanju. Videli boste tudi vrata z lesenim krilom in 
vrata, ki se odpirajo v steno. Odprejo se že, ko se jim približate ali 
pa imajo v ta namen tipko. Predstavljena pa so tudi vrata, ki se 
odprejo samo, če jim pomahate na skritem mestu. Kakor v filmu 
o prihodnosti.

Oglejte si sami!
Na telefonski številki 0590 74 100 se lahko dogovorite za obisk v 
salonu, ogled na vašem objektu ali pa preprosto zastavite doda-
tna vprašanja. Vse to seveda lahko storite tudi preko elektronske 
pošte na naslov info.si@faacgroup.com

Lepo je iti v korak s časom, še lepše je biti korak pred njim.  Več na 
www.record-av.com

       

Kako s polnimi rokami 
odpreti domača vrata?

Oglejte si modele avtomatskih vrat  in 
video o tem kako delujejo.

https://gradnjainobnova.si/2021/03/12/pametna-avtomatska-vrata-za-dom-record/
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Da bi bila odločitev lažja, bomo podrob-
neje razložili lastnosti ter prednosti enih 
in drugih.

Roleta je tradicionalno senčilo, ki zago-
tavlja odlično toplotno zaščito, saj poleti 
učinkovito prepreči toplotne prehode 
sončne energije v prostor, kar zmanjša po-
trebo po aktivnem hlajenju, ob spuščenih 
roletah pa nam zmanjšajo toplotne izgu-
be tudi pozimi. Omogočajo nam popolno 
zatemnitev in intimo, pomemben pa je 
tudi varnostni vidik, saj imajo rolete v do-
ločenih kombinacijah lahko protivlomno 
funkcijo. Pri roletah ne smemo  zanemariti 
tudi enostavnega vzdrževanja in čiščenja. 
Danes se vgrajujejo predvsem aluminija-
ste rolete v podometnih, vidnih ali nad-
-okenskih omaricah, pogoni pa so možni 
od ročnih samo-navijalcev do motornih 
preko stikala, daljinca ali pametne naprave.

U p o r a b n i k i 
so doslej pri 
običajnih ro-
letah pogre-
šali predvsem 
p r e m i u m 
izgled, pri-
mernost za širše steklene površine in pa 
nekaj svetlobe v prostorih, ki je pri klasič-
nih roletah, če so spuščene tako rekoč ni. 
Podjetje Roletarstvo Medle je prisluhnilo 
kupcem in razvilo ter pred kratkim tudi 
lansiralo na trg edinstveno roleto FALCON, 
ki omogoča vse osnovne funkcije rolet, 
poleg tega pa je zaradi bolj kompaktne 
zasnove primerna za večje steklene po-
vršine, ima posebno oblikovane reže, ki 
omogočajo ob toplotni zaščiti kar 700% 

več svetlobe v prostoru kot običajna role-
ta ter 700% več zračnosti. Rolete FALCON 
enostavno z gumbom na daljinskem 
upravljalniku spustimo v režim zračenja, 
kar pomeni, da so rolete spuščene, reže 
pa odprte. V tem režimu lahko odpremo 
okna, kar nam omogoča zračenje, prije-
tno klimo in svetlobo, lahko pa celo po-
gledamo skozi reže, kaj se dogaja v okolici. 
Prav tako pa je v tem režimu onemogočen 
dvig rolete, kar nam poveča varnost, ki je v 
pritličnih prostorih vse večjega pomena. 
Skratka, če od rolete želite še nekaj več, 
je pravi izbor FALCON, ki postaja prodajna 
uspešnica.

Zunanje ža-
luzije so zelo 
u p o r a b n o 
senčilo tako 
za poslov-
ne in javne 
objekte, kakor 
tudi za privatne hiše, ki jim dodajo pridih 
luksuza. Podobno kot rolete nam tudi 
žaluzije zagotavljajo poleti odlično toplo-
tno zaščito, njihova poglavitna prednost 
pa je reguliranje svetlobe v prostoru ob 
hkratnem zagotavljanju intime in toplo-
tne zaščite.  Na voljo so številne barvne 
kombinacije, različni tipi lamel in pogo-
nov, posebna prednost pa je tudi izvedba 
v nepravilnih oblikah, elegantne rešitve 
vogalnih elementov in izvedba za velike 
steklene površine. V zadnjem obdobju so 
najbolj iskane kompaktne zunanje žaluzije 
v masivnih izvedbah kot je zunanja žalu-
zija KRATER, prodajna uspešnica, ki jo je 
razvilo in patentiralo podjetje Roletarstvo 

Medle. Poleg izredne kompaktnosti omo-
goča sistem KRATER hkratno vgradnjo z 
okni in tako uporabo žaluzij ne glede na 
izvedbo fasade. Ob izvedbi fasade pa je 
zaradi masivnih vodil obdelava špalet zelo 
enostavna, vodila in omarica pa se s spre-
dnje strani v celoti pokrijejo, kar zagotavlja 
praktičnost in eleganco.

Skratka če vam je pomembnejša popolna 
zatemnitev, zračenje in varnostni element, 
boste posegli po FALCONU, če stavite na 
eleganco in uporabno vrednost odlične-
ga reguliranja svetlobe, boste posegli po 
KRATERJU. Omeniti velja tudi, da sta oba 
sistema kompatibilna s številnimi vrstami 
integriranih komarnikov. Naj bo FALCON 
ali KRATER, v vsakem primeru boste izbrali 
najboljše senčilo v svojem razredu, prihra-
nili pri energiji in povečali uporabno  vre-
dnost vašega objekta s pridihom elegance. 

Ker se tovrstna senčila kupujejo za nekaj 
desetletij, je zelo pomembno komu za-
upate posel. Izberite Roletarstvo  Medle, 
prepoznavno blagovno znamko, ki ji za-
upa največ Slovencev. Skoraj pol stoletja 
izkušenj, najboljše razmerje med ceno in 
kvaliteto ter izjemna ekipa, ki vam nudi 
podporo pred in po nakupu, so garancija 
za vaše zadovoljstvo. Vsi sistemi so vam 
na voljo v salonih Roletarstva Medle ter 
pri njihovih partnerjih širom Slovenije in 
tujine. Več na www.medle.si 

Rolete ali žaluzije? 
Vprašanje, ki si ga pogosto zastavljajo graditelji

Multifunkcionalna roleta FALCON 
in zunanje žaluzije KRATER

https://gradnjainobnova.si/2021/03/12/rolete-ali-zaluzije-odgovarjamo-na-pogosto-zastavljena-vprasanja/
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Inovativna rešitev, Merus obroč, varno odpravi že nastale težave in dolgotraj-
no ščiti pred posledicami vodnega kamna, rje, biofilma in drugih tujih snovi v 
vodi. Trdni delci ostanejo v vodi raztopljeni in se ne morejo nabirati na ceveh, 
grelcih, armaturah, keramiki. Številni Merus obroči, nameščeni na cevovode 
s pitno ali industrijsko vodo tudi po 20-ih letih uporabe še vedno delujejo 
brezhibno. Merus obroč se vgradi povsem enostavno na glavno dovodno 
cev, njegovo delovanje pa se nato prenaša po kompletni vodovodni inštala-
ciji. Temelji na fizikalnih zakonitostih resonance in interference, ki spremenita 
molekularno strukturo vodnega kamna, ki ostane raztopljen v vodi in se tako 
ne nabira na ceveh, grelcih, armaturah, keramiki, … Armature v kopalnici in 
kuhinji, kermika in tuš kabina bodo na pogled ostale kot nove bistveno dalje 
časa. Med namestitivijo oskrba s pitno vodo ni motena. Rezultati so hitri , do-

Dom z vodo brez vodnega kamna - trajna rešitev brez kemije!

datnih vzdrževalnih del ni. Obstoječe obloge od-
pravi brez dodajanja kemičnih sredstev in spiranja 
inštalacije. Gre za enostavno in sodobno rešitev, ki 
jo je dobro namestiti v vsak dom. Se želite dolgo-
ročno znebiti agresivnih čistil in kemikalij proti vo-
dnemu kamnu? Za naročilo pokličite 040 886 882, 
pišite na info@merus.si ali obiščite www.merus.si

Več prednosti uporabe, postopek 
vgradnje in kako deluje (video)

https://gradnjainobnova.si/2020/08/18/dom-z-vodo-brez-vodnega-kamna/
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AKCIJA:
BREZPLAČNA
MONTAŽA

www.velux.si

Zaščita doma pred poletno vročino in boljša 
izolacija v mrzlih zimskih dneh. 

•   Zaspite v popolni temi
•   Uživajte v tišini z roletami VELUX,  

ki zmanjšajo hrup iz okolja
•   Z novo mobilno aplikacijo lahko enostavno 

upravljate senčila tudi na daljavo!
Akcija velja do 16. junija 2021 za vse zunanje rolete VELUX SOFT in ALU.

Z roletami VELUX 
bo dom prijetno hladen 
tudi v najbolj vročih dneh!

V-
SL

O
 0

18
-0

32
1 

©
 2

0
21

 V
EL

U
X

 G
R

O
U

P 
® 

Im
e 

V
EL

U
X

 in
 z

na
k 

V
EL

U
X

 s
ta

 z
aš

či
te

ni
 b

la
go

vn
i z

na
m

ki
. 

VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin, Slovenija  I  01 724 68 68  I  velux@velux.si
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Prelistate  ga lahko ob obisku salona ali na spletni strani. 

Geberit širi portfolio že dobro poznanih pršnih kanalet, ki je sedaj še bolj raznolik in prefinjen. 
Medtem ko tehnični koncept kanalete z odtokom vode brez večjih pokritih površin, odtokom 
v sredini in enostavno odstranljivim sitom za lase ostaja nespremenjen, sta nova integriran 
naklon in masiven, zaprt profil kanalet. Zbirni profil kanalete CleanLine80 zagotavlja popol-
no polaganje ploščic in učinkovito odtekanje vode, hkrati pa se harmonično zlije s širokim 
spektrom barvnih shem. Kanaleta v barvi črni krom je idealna za temne ploščice, medtem 
ko je barva šampanjca primernejša za svetlejše odtenke.

www.geberit.si

ELEGANTNA REŠITEV  
ZA PRŠNE PROSTORE

PRŠNA KANALETA GEBERIT CLEANLINE80 

Geberit širi portfolio že dobro poznanih pršnih kanalet, ki je sedaj še bolj raznolik in prefinjen. 
Medtem ko tehnični koncept kanalete z odtokom vode brez večjih pokritih površin, odtokom 
v sredini in enostavno odstranljivim sitom za lase ostaja nespremenjen, sta nova integriran 
naklon in masiven, zaprt profil kanalet. Zbirni profil kanalete CleanLine80 zagotavlja popol-
no polaganje ploščic in učinkovito odtekanje vode, hkrati pa se harmonično zlije s širokim 
spektrom barvnih shem. Kanaleta v barvi črni krom je idealna za temne ploščice, medtem 
ko je barva šampanjca primernejša za svetlejše odtenke.

www.geberit.si

ELEGANTNA REŠITEV  
ZA PRŠNE PROSTORE

PRŠNA KANALETA GEBERIT CLEANLINE80 

Geberit širi portfolio že dobro poznanih pršnih kanalet, ki je sedaj še bolj raznolik in prefinjen. 
Medtem ko tehnični koncept kanalete z odtokom vode brez večjih pokritih površin, odtokom 
v sredini in enostavno odstranljivim sitom za lase ostaja nespremenjen, sta nova integriran 
naklon in masiven, zaprt profil kanalet. Zbirni profil kanalete CleanLine80 zagotavlja popol-
no polaganje ploščic in učinkovito odtekanje vode, hkrati pa se harmonično zlije s širokim 
spektrom barvnih shem. Kanaleta v barvi črni krom je idealna za temne ploščice, medtem 
ko je barva šampanjca primernejša za svetlejše odtenke.

www.geberit.si

ELEGANTNA REŠITEV  
ZA PRŠNE PROSTORE

PRŠNA KANALETA GEBERIT CLEANLINE80 
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Zofa K01 Kodda Manhattan

Oblazinjeno pohištvo KLUN. 
Trajnostne rešitve, kot so klasične vijačne vzmeti 
in trdna konstrukcija iz domačih materialov ter 
oblazinjenje vrhunske kakovosti zagotavljajo 
udobje in izredno dolgo življenjsko dobo. 

V arhitekturnem biroju Magnet design 
ustvarjamo ambiente, poslovne, javne in 
zasebne objekte, gostinske ambiente ...  
Zagotavljamo celoten proces od ideje, 
projekta, pa do končne izvedbe na ključ.

Že 40 let izdelujemo oblazinjeno pohištvo

Zofa K05 Tomac Red

MAGNET DESIGN d.o.o.
Masarykova cesta 14 
1000 Ljubljana
T:  01 23 73 113 
M:  041 790 777
E:  info@klun.si
I:    magnet-design.eu

T:  01 23 73 111 
M:  041 790 777
E:  info@klun.si
I:  klun.si

KLUN AMBIENTI d.o.o.

Tomačevska cesta 7a
1000 Ljubljana 

Z arhitektom Robertom Klunom za vaš lepši jutri

Arhitektura: vila v Istri Intereier: vila v Ljubljani
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Sodobni trendi
Ideje in rešitve za sanjsko 
ureditev vaše okolice.Vse predstavljene 

rešitve najdete tudi na 
gradnjainobnova.si

Kompozitne deske WoodCore
Iz bambusa in recikliranega polietilena. Zaradi izjemne vre-
menske odpornosti mareriala so najboljša rešitev za zuna-
njo uporabo. Imajo naravni videz, se ne cepijo in ne posi-
vijo. Možne kombinacije z ograjo in podnicami na terasi 
so izjemne! Prednost, ki dodatno odtehta pri odločitvi pa 
je predvsem trajnost materiala. Poslovite se od barvanja 
ograj, teras in fasad! Kontakt: 064 123 030, www.roksal.com                                        

Oglejte si KATALOG 
in primere vgradnje.

https://gradnjainobnova.si/category/urejamo-okolico/
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Oglejte si TOP ponudbo
edinstvenih vrtnih kaminov 

Vrtni kamin Toronto nudi vse, kar potrebujete za popoln pi-
knik užitek. Za še večje gurmane priporočamo vrtno pizza peč. 
Občutek, ko se v njej sveti razbeljena žerjavica, ki poskrbi, da je 
hrana iz takšne peči še posebej okusna, je res edinstven. Na vo-
ljo je tudi bogata ponudbo dekorativnih zunanjih kaminov na 
drva, bioetanol ali plin za vse, ki si želite uživati ob romantičnem 
pogledu na igro plamenov. Kontakt: KAMINI KOČEVAR d.o.o. - 
Šempeter, Ljubljana, Koper. www.kamini.si

Kamini za gurmanske užitke 
in toplino v vašem domu 

Predstavljamo vam edinstvene karbonsko keramične bazene Compass. Ino-
vativne 3D barve bazenskih školjk, v kombinaciji s soncem, ustvarijo celo pa-
leto zelenih, modrih in turkiznih odtenkov vode. So sodobno oblikovani in 
izjemno odporni, z najkvalitetnejšimi bazenskimi školjkami na tržišču. Omogo-
čajo hitro in enostavno vgradnjo, kasnejše sanacije niso potrebne.  Vgradnja 
samočistilnega sistema VANTAGE pa omogoča, da bazena nikoli več ni po-
trebno čistiti. Keramični Compass bazeni so zadnja leta vse večji HIT.  Modeli 
so izjemni. Vgradnja je enostavna in hitra. Na slovenskem trgu jih zastopa in 
vgrajuje podjetje EMA BAZENI. Zgradite si svojo obalo, kar na domači terasi. 
Kontakt: 02 604 04 55, info@ema-bazeni.si, www.ema-bezeni.si

Moj bazen, moja obala ...

Oglejte si še več izjemnih modelov bazenov in preverite 
kaj je dobro vedeti, ko razmišljate o gradnji bazena.

https://gradnjainobnova.si/2018/09/06/zgradite-si-svojo-obalo/
https://gradnjainobnova.si/2021/03/12/edinstveni-vrtni-kamini-za-gurmanske-uzitke-na-domaci-terasi/
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STRADALAN »Naredi sam«. odlična rešitev za obnovo ostarelega in 
poroznega asfalta. Nadomesti manjkajočo substanco, zapre fine 
razpoke in zaščiti pred vdorom vode. Nanos je preprost, z gumijasto 
gladilko, asfaltne površine pa so zopet kot nove. Poraba se giblje 
med 1 do 1,8 litra na m2, odvisno od poroznosti. Cena 30kg vedra 
znaša samo 78€ z DDV. Za popravilo asfalta sta na voljo tudi izdelka 
REFALT za krpanje jam in vrtin, izravnavanje nivojskih razlik, ter RE-
FUG za zalivanje razpok ali fug v asfaltu. Premaze v našem imenu 
izvaja podjetje: Alliance ASE -Zavod Aliansa, Reska 17,1000 Ljublja-
na. Kontakt VIANOVA: 01 24 15 700. Kontakt ALLIANCE: 031 338 603

Enostavna prenova poroznih asfaltnih
površin s premazom STRADALAN

VIDEO: Postopek nanosa in 
sanacije s STRADALAN-om

  PREJ                                                                            POTEM              

Novost! Oblakov sistem izdelave tlakovcev, ki zagotavlja mehko in 
neopazno prelivanje barv med posameznimi tlakovci. Površina je 
barvno bolj homogena in povezana, ni opaznih prehodov, razlik 
med posameznimi barvami, toniranje pa je naravno, kar daje tlako-
vani površini izjemen videz. Uporablja se pri vseh linijah tlakovcev 
(barvni mixi). Površina iz čistega kremena pa bistveno poveča ob-
stojnost proti obrabi in zmrzovanju! Oglejte si tudi novo linijo tlakov-
cev Cinque Terre, kjer je na voljo tlakovec, vrtni robnik in pohodne 
plošče v istem stilu. Kakovost zagotavlja 120 letna tradicija izdelave 
tlakovcev in betonskih izdelkov. Za svoj dom izberite najboljše. Kon-
takt: betonarna@oblak.si, www.oblak.si

OBLAK Color MIX sistem

Oglejte si sodobno oblikovane linije tlakovcev Oblak 
in razliko med standardnim in Color MIX sistemom

Visoko kvalitetni vrtni izdelki so impregnirani na najvišjem tehno-
loškem nivoju z uporabo najnovejših ekološko sprejemljivih im-
pregnacijskih sredstev, kar zagotalja 4 do 5 krat daljšo življenjsko 
dobo napram neimpregniranim izdelkom. V kolikor prisegate na les 
in si želite “trajne” rešitve priporočamo Imont-ove izdelke. Na voljo 
je širok program to vrstnih izdelkov. Za več informacij pokličite na                     
02 87 85 082. Več tudi na www.imont.si                                                                                        

Ekološko globinsko zaščiteni 
leseni izdelki za vrt in okolico

Oglejte si celoten program 
izdelkov za zunanjo ureditev

https://gradnjainobnova.si/2018/02/12/betonski-izdelki-oblak/
https://gradnjainobnova.si/2018/09/07/kdaj-je-cas-za-p-tev-visoke-grede/
https://gradnjainobnova.si/2020/02/12/obnova-asfaltnih-povrsin-je-lahko-enostavna/
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dostava 

dvostranska 
lJV zaš□ta 

Prosojne 
poli karbonatne 

kritine za nadstreške 

polikarbonatne plošče . odpornost 
na točo 

Termotom d.o.o. LOGATEC 
IOC Zapolje IV /6 

lOletna 
garancija 

T 01 759 12 10 

manjše 
dimenzije 

svetovanje 

Fastlock UNI 

Distribucijski center Maribor 
Tržaška cesta 23, 2000 Maribor 

E info@termotom.si 
W www.termotom.si (.\TERMOTOM 

Kritina nadstreška
Nadstreške srečujemo na vsakem koraku – tako v javnem pro-
storu kot pri zasebnih stavbah. Osnovna funkcija je zavetje in 
zaščita imetja. Konstrukcijsko so sodobni nadstreški lahki, dr-
znih in ravnih linij, kar pa zahteva lahko, fleksibilno in močno 
kritino. Svetloba je pomemben element bivanjskega prostora 
in prosojna polikarbonatna kritina omogoča visok delež sve-
tlobne prepustnosti, vse do 87 %. 

Zakaj izbrati polikarbonatno kritino Lexan 
za nadstrešek?
Zaradi majhne teže so enostavne za vgradnjo, a kljub temu iz-
jemno žilave. Odporne so proti različnim vremenskih vplivom, 
kot so dež, sneg ali sonce, saj zaradi dvostranske UV-zaščite ne 
postanejo rumene ali krhke. Proizvajalec zagotavlja 10-letno 
garancijo. Pester izbor oblik, struktur, barv in debelin omogoča 
neskončno možnosti za oblikovanje.

Nova generacija polikarbonatnih plošč, 
odpornih proti toči.
V poletnih mesecih toča povzroča ogromno škode na poljšči-
nah in zasebni lastnini. Ker se tega vremenskega pojava ne da 
z gotovostjo napovedati, je preventiva najboljša obramba. Av-
tomobile in lastnino na terasah lahko zaščitimo z nadstreškom, 
prekritim s polikarbonatnim steklom Lexan, ki so ga najprej raz-
vili za varnostne steklitve, saj je izjemno žilavo in lahko. Lahko 
pa se uporablja tudi kot kritina, saj ima visok delež svetlobne 
prepustnosti in je alternativa kaljenemu steklu. Če pa vas moti 
bleščanje, izberite prav tako proti toči odporne polikarbonatne 
valovitke Diamond ali pa vam bo morda bolj všeč nova genera-
cija močnejših večslojnih Premium polikarbonatnih plošč. 

Kako izbrati primerno kritino?
Priporočamo, da se za nasvet obrnete na podjetje, ki ima dol-
goletne izkušnje na tem področju, saj vam bo znalo svetovati 
ne le o primerni izbiri kritine, ampak tudi o potrebnem pritr-
dilnem materialu in načinu montaže, če se je boste lotili sami, 
oziroma vam bo lahko ponudilo tudi strokovno montažo. 

Le primerno izbrana in pravilno montirana kritina bo dolgo služila svojemu namenu.

Prosojne polikarbonatne
kritine za nadstreške
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Oglejte si več: 

PVC robniki - nadvse priročni, vgradnja je enostavna. So odporni na 
UV žarke in odlično ločujejo  različne materiale. Na voljo višine 10, 
15, in 20 cm. Za potke, dvorišča, gredice, napušče ob hišah, poho-
dne površine. Ob betonskih robnikih preprečijo nastanek ožga-
ne trave! Cena od 2,44€ za meter. Prilagodljiv material omogoča 
izvedbo ostrih ovinkov in vogalov. Dostava po pošti. Naročila na                      
www.pvcrobniki.si, 041 385 783. 

Odlični za lepo in urejeno okolico

www.pvcrobniki.si

Podajo se k sodobno zasnovanim in tradicionalnim gradnjam. 
Dvoriščne, balkonske, za francoska okna in notranje ograje 
odlikuje kakovost in sodobne linije, ki preprosto navdušijo. 
Program dopolnjujejo tudi dvoriščna vrata. V trendu je kombi-
nacija kovane ograje s kamnito ograjo. Ni vsaka kovana ograja, 
kovana ograja! Tele so v celoti izdelane ročno, so vroče cinka-
ne in nato barvane (garancija za kakovost). Izbirate lahko med 
različnimi tipi. Nudimo strojno peskanje kovin. Konkurenčne 
cene! Kontakt:  041 378 957, www.kovastvo-rotar.si

Unikatne kovane ograje

Poiščite idejo za vašo kovano 
ograjo s sodobnim motivom Rotar

https://gradnjainobnova.si/2018/02/12/618/
https://gradnjainobnova.si/2020/09/14/sodobno-zasnovane-kovane-ograje/
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Na voljo s samodejnim odpiralom strešnega 
okna. Primeren za celoletno gojenje vrtnin. Izde-
lamo ga po  vaši meri. Rastlinjaki so slovenske 
proizvodnje, izredno vzdržljivi. Menja se le folija 
vsakih 5 do 8 let. Dostavimo na dom. Kontakti-
rajte na 031 675 639 ali profilplast@profilplast.si, 
www.profilplast.si

Rastlinjaki po meri

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

Oglejte si predstavitev in 
možne izvedbe letnih kuhinj 

Estetsko dovršene in trendovske letne kuhinje, narejene za kuhanje na 
prostem. Z vremensko odporno kovinsko konstrukcijo, kvalitetnim pul-
tom, drsnimi vrati in shranjevalnimi površinami vabijo, da povabite dru-
žino ali prijatelje na skupno kosilo kar na vašo teraso. Bi želeli še zakle-
panje, hladilnik, žar ...? Pokličite na 059 100 150 in naredite prvi korak do 
sanjske letne kuhinje. Več na www.dukin.eu.

Letne kuhinje CookOUT®

Inovativna rešitev, stilsko zasnovane kovinske omarice za za-
bojnike za odpadke, s katerimi je okolica lepša, zabojniki pa 
skriti, zaščiteni pred vetrom, dežjem in ostalimi vremenskimi 
pojavi. Izbirate lahko med različnimi modeli, velikostmi in bar-
vami. Z zasaditvijo strehe jih še polepšate in še bolj povežete z 
okolico. Več na www.dukin.eu ali po telefonu na 059 100 150. 

Smetarniki StyleOUT®

Oglejte si video in izjemne modele 
smetarnikov StyleOUT ®

https://gradnjainobnova.si/2019/03/20/letne-kuhinje-cookout/
https://gradnjainobnova.si/2019/04/16/stilsko-dovrseni-smetarniki-styleout/
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Popolnoma biološka čistilna naprava One2Clean očisti gospodinjsko vodo 
v samo 3 korakih. Naprava je sestavljena iz rezervoarja z eno 2/3 pregradno 
steno, zato ni potrebe po črpanju v reaktorski del, niti vračanje aktivne-
ga blata. Z uporabo One2Clean tehnologije se kompletne odpadne vode 
takoj obdelajo s kisikom, ki se ga dovaja s puhalom v napravo. S pravilno 
uporabo iz nje nikoli ne smrdi. Vsi sestavni deli čistilne naprave, vključno 
zračne cevi (15 m) so del modula. Za priklop čistilne naprave na vaš objekt, 
potrebujete le povezovalne cevi. Gra za zanesljivo ter cenovno ugodno 
čistilno napravo.  Čistilno napravo kupujete za več deset let in v tem času 
mora naprava delovati ob minimalnih stroških. Izberite napravo s čim manj 
sestavnimi in nepokvarljivimi deli. Preverite kolikšna je predvidena življenj-

Čistilne naprave in zbiralniki deževnice [podzemni in okrasni]

NCA I
R J

A

A
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ska doba posameznih delov naprave, dolžina garancije in 
kakšna je cena servisa. Nudimo tudi povozne, podzemne in 
nadzemne rezervoarje za zbiranje deževnice in več kot 60 
izjemnih modelov okrasnih zbiralnikov deževnice. 

Kontakt: 031 200 222, info@armex-armature.si                                  
www.cistilnenaprave-dezevnica.si

Video: Izjemni modeli okrasnih 
zbiralnikov in postopek montaže

https://gradnjainobnova.si/2019/06/17/okrasni-zbiralniki-dezevnice/
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lahko dogovorite za ogled objekta in izdelavo svetlo-
tehničnega projekta. Kontakt: 05 901 61 57, info@
iql.si. Širok izbor svetil je na voljo tudi v spletnih 
trgovinah  

Razsvetljava je pomemben element zunanjega interierja, saj odlično dopolnju-
je bivanje na prostem. Predstavljamo vam zunanja svetila raznolikih dizajnerskih 
oblik s številnimi možnostmi postavitve in z različnimi barvami svetlobe. Gre za 
energijsko učinkovita in cenovno dosegljiva svetila (preverite v njihovih spletnih 
trgovinah). Izberete lahko kombinacijo stenskih, prostostoječih, talnih in visečih 
zunanjih svetil v enakem stilu. Na zgornjih fotografijah vam predstavljamo linijo 
svetil Nowodvorski in Azzardo. Prijetno svetlobo oddajajo svetila v obliki razsve-
tljenih cvetličnih loncev. Ustvarjajo čarobno ozračje, ki je kot nalašč za preživlja-
nje toplih večerov na prostem. Podjetje IQ Lighting vam po naročilu izdela tudi 
zunanja linijska svetila z LED trakom v profilu poljubnih dimenzij. Proizvodnja in 
salon IQ Lighting se nahajata na Brnčičevi ulici 13 v Ljubljani, kjer si svetila lahko 
ogledate, prodajni svetovalci in inženirji pa vam strokovno svetujejo. Z njimi se 

Svetila za sanjsko ureditev okolice in vrta [Sodobni TRENDI]

Oglejte si edinstvene kombinaci-
je svetil na konkretnih projektih

www.iqlshop.si in www.azzardo.si.         

https://gradnjainobnova.si/2021/04/06/svetila-za-sanjsko-ureditev-okolice-in-vrta-sodobni-trendi/
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Ste že doživeli tisti občutek obupa, ko ste 
ugotovili, da so rdeča sluzasta bitja čez 
noč pojedla vašo ljubeče gojeno mlado 
solato ali drugo zelenjavo? 

Kaj vse ste storili, da bi se jih znebili? Pasti 
s pivom, kemična razpršila, strupena hra-
na za polže… Vendar nič ni zagotovo po-
magalo. Polži se samo vračajo in vso vaše 
trdo delo in ljubezen, ki ste ga vložili v vrt, 
je uničeno. 

»Naš zelenjavni vrt je bil raj za polže, zato 
smo se odločili, da zgradimo električno 
ograjo, da polžem preprečimo vstop. 
Ograja StopSnails deluje tako dobro, da 
smo se odločili deliti StopSnails z vami.« 
so nam zaupali v družinskem podjetju, 
kjer je nastala ideja za ograjo StopSnails. 

StopSnails je odlična rešitev, ki ni le okolju 
prijazna, ampak je tudi izjemno učinkovita 

v primerjavi z drugimi omenjenimi razpo-
ložljivimi metodami. Ograjo napaja bateri-
ja, ki v rednih časovnih presledkih oddaja 
šibek električni signal,  kar zadostuje za 
boj proti polžem, hkrati pa je popolnoma 
varna  za druge živali in ljudi.

StopSnails  je vrtnarski varuh, ki ščiti vaše 
rastline 24 ur na dan brez uporabe kemika-
lij. Pridružite se zadovoljnim uporabnikom 
StopSnails, ki se zavedajo, da so polži po-
membni za zdrav in uravnotežen ekosis-
tem. So hrana za druge živali in pomagajo 
razgrajevati organsko snov. Ohranjajte jih 
žive, toda zunaj vašega zelenjavnega vrta. 
Gre za inovativno, enostavno in okolju 
prijazno rešitev. Ograja proti polžem Stop-
Snails je slovenska inovacija, ki resnično 
deluje! Lahko jo namestimo okoli celotne 
parcele, vrta ali visoke grede, možno jo je 
povezati tudi med več visokih gred. Mon-
taža je enostavna. Osnovni paket vključu-

je komplet za 6 m zaščite, po dogovoru je 
možna dobava daljših zaščit. 

Naj polži gredo k sosedu! Namesti-
tev ograje Stopsnails je enostavna! 
V paketu prejmete ves potreben 
material, ter navodila za namestitev 
ograje. Izbirate lahko med različni-
mi dolžinami. Zadovoljni boste!

Za informacije in naročila pokličite na 
041 631 598. Komplet za samostojno 
montažo vam pošljemo po pošti na dom.                                

Oglejte si video: Kako deluje in kako 
enostavno se ograja Stopsnails tudi 
namesti.

Vrt brez polžev z ograjo StopSnails [REŠITEV, ki deluje]

https://gradnjainobnova.si/2021/03/12/vrt-brez-polzev-resitev-ki-deluje/
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Od temeljev do strehe
Zbrane novosti in aktualna 
ponudba za graditelje.Vse predstavljene 

rešitve najdete tudi na 
gradnjainobnova.si

Uretek Deep Injections je vodilna tehnologija za sanacijo po-
sedenih temeljnih tal, katere odlika sta hitro dokončanje del 
in izvedba posega brez razkopavanja. Cilj posega je zaustaviti 
razpoke na steni. V vrtine namestimo cevi, skozi katere vgra-
dimo geotehnično smolo Uretek Geoplus®, ki se v tleh takoj 
strdi in večkrat poveča svoj volumen. Raztezna sila močno 
utrdi teren. Tako zaustavimo posedanje temeljev in zausta-
vimo širjenje razpok na stenah. Za opravljen poseg oziroma 
vgrajen material ponujamo 10-letno garancijo. 01 787 83 86,                       
www.uretek.si 

Zaustavite posedanje temeljev 

Oglejte si video in primer 
sanacije hiše v Žalcu

Priporočam JUBIZOL 
fasadni sistem!

2525
let

garancije

do

40%40%
prihranek
energije

do

Fasadni sistemi s priporočilom

OGLAS_JUBIZOL_INVESTITORKA_178 x 70 mm_mar21.indd   1OGLAS_JUBIZOL_INVESTITORKA_178 x 70 mm_mar21.indd   1 2. 03. 2021   10:23:442. 03. 2021   10:23:44

https://gradnjainobnova.si/category/gradnja/
https://gradnjainobnova.si/2018/09/05/sanacija-posedenih-temeljnih-tal/
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Gradnja je enostavna in 2 x hitrejša!

Ytong gradbeni sistem je sestavljen iz različnih elementov, primernih za gradnjo ali 
obnovo vašega doma. Glavna značilnost materiala Ytong je njegova odlična toplo-
tna izolativnost. Z Ytong zidaki različnih debelin lahko zgradite zunanje nosilne in 
nenosilne zidove, na voljo so tudi protipotresni bloki, polmontažni sistem za me-
detažo (strešno) nosilno konstrukcijo, preklade za premostitev vratnih ali okenskih 
odprtin ter U in L-elementi za izdelavo AB protipotresnih vezi. Med najbolj priljublje-
ne za gradnjo hiše spadata predvsem bloka Ytong Termo debeline 40 cm in blok 
Ytong Termo Premium debeline 48 cm, s katerim lahko zgradite nizkoenergijsko 
hišo povsem brez dodatne toplotne izolacije fasade Nudimo brezplačno tehnično 
svetovanje in inštrukcije gradnje. Več na www.ytong-prenova.si

YTONG - vsestranski gradbeni 
sistem za gradnjo ali obnovo  hiše 

Preberite: Hiša zgrajena z Ytong Termoblokom debeline 
40 cm ne potrebuje nobene dodatne toplotne izolacije

Ytong nenosilne preklade se nameščajo 
brez opaža in armiranja.

Ytong hišo lahko zgradite po lastnem načrtu ali izberete tipski projekt.

TRAJNOSTNI 
GRADBENI 
MATERIAL
SLOVENSKI 
PROIZVOD 

Elegantna in tehnološko 
dovršena protivlomna vrata

Oglejte si katalog protivlomnih vrat
in video »Od ideje do realizacije«.

Predstavljamo vam kakovostna in vrhunsko oblikova-
na protivlomna vrata za stanovanja in hiše, ki so sedaj 
na voljo tudi z inovativno troslojno izolacijo. Preverite 
izjemen izbor modelov. Možna je namestitev pametne 
kljuke za enostavnejše odklepanje vrat. Protivlomna 
vrata Vovko so, poleg certificirane protivlomnosti in ne-
prekosljivih izolativnih lastnosti,  že v osnovni različici na 
voljo s popolno varnostno opremo in tako nudijo naj-
boljše razmerje med kakovostjo in ceno. Kontakt: 080 
30 09, info@vovko.si www.vovko.si

CERTIFICIRANA PROTIVLOMNA VRATA ZA MEŠČANSKE HIŠE IN STANOVANJA

Vhodna vrata v vaše stanovanje lahko v celoti 
prilagodimo, da bodo ustrezala in izpolnjevala 
vse zahteve glede skladnosti s preostalimi
elementi varovanega objekta.

Starinski izgled - sodobna varnost

Certi�cirana protivlomna vrata za meščanske hiše

Na voljo tudi v izvedbi
z nad- ali obsvetlobo.

SIST
EN 14351-1

Široka izbira lesenih oblog.
Izdelave dizajna in dimenzij oblog po naročilu.
Vhodna in garažna vrata v enakem stilu.
Možnost vgradnje motorizirane ključavnice.
Certificirana protivlomnost: 3 in 4. varnostni razred.
Protihrupna zaščita: od 40 dB.
Termični koeficient: od 1,69 K/2m do 0,6 K/2m.

CERTIFICIRANA PROTIVLOMNA VRATA ZA HIŠE IN GARAŽNA VRATA

Iščete elegantna in tehnološko dovršena 
vhodna vrata? Vhodna vrata Silvelox odlikuje 
italijanski dizajn, visoka protivlomna in 
toplotna zaščita. Izdelano po meri.

Italijanski design - certificirana zaščita

Elegantna in tehnološko dovršena vhodna vrata

Na voljo tudi v izvedbi
z nad- ali obsvetlobo.

SIST
EN 14351-1

Za pripravo neobvezujoče ponudbe
se dogovorite za brezplačno izmero

na vašem domu.

https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/ytong-thermoblok/
https://gradnjainobnova.si/2017/02/25/edinstvena-protivlomna-vrata-za-stanovanja-in-hise-%f0%9f%98%8d/
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Izvajamo adaptacije stanovanj, hiš in poslovnih prostorov. Projekt 
prevzamemo do določene faze ali celovito. Poskrbimo za vse teh-
nične detajle (vodovodne in elektro inštalacije, položimo talne in 
stropne obloge, pregradimo prostore s suhomontažnimi Knauf ste-
nami in vgradimo strešna okna). Izvajamo tudi vsa slikopleskarska 
dela, fasade in mansarde. Vaše podstrešje uredimo v idealen bivalen 
prostor. 30 let izkušenj je temelj kakovostnih del. Dilca d.o.o, Kranj. 
Kontakt: 04 23 58 720, 041 625 480, info@dilca.si, www.dilca.si

Adaptacija in gradnja s STILOM 

Oglejte si galerijo in 
referenčne projekte

• So danes modra odločitev in ena najbolj varnih investicij z dolgo     
  življensko dobo. 
• Tehnologija  je zanesljiva, s preverjenimi proizvajalci in številnimi 
  referencami v Prekmurju, na Štajerskem in Koroškem.
• Za investicijo se pridobijo nepovratna sredstva Ekosklada, lahko 
  tudi Ekokredit. 
• Prispevajo k energetski neodvisnosti naše lepe dežele.

Vse na enem mestu. Za vašo in našo skrb za okolje. Besolar d.o.o.
Kontakt: 070 511 502, www.besolar.si   

Hišne sončne elektrarne 

Oglejte si video: Izgradnja sončne elektrarne 
(v elegantni črni izvedbi) na Štajerskem. 

https://gradnjainobnova.si/2020/02/15/moja-mansarda/
https://gradnjainobnova.si/2018/03/07/soncna-elektrarna-korak-naprej/
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Vrhunska kritina z Nove Zelandije

Kritina Tilcor je izjemno odporna kritina z Nove Zelandije, ki je pri 
proizvodnji pločevinastih strešnikov s posipom vodilna na svetu. 
Narejena je iz jeklene pločevine Zincalume®, ki je izdelana iz najči-
stejše železove rude, v primerjavi z običajnim recikliranim jeklom 
ima precej daljšo življenjsko dobo! Posip je iz različno naravno obar-
vanih kamnin, možnosti razbarvanja ni. Kritina Tilcor je odporna v 
primeru toče in močnega vetra. Zastopa in prodaja podjetje Bo-
nmark d.o.o. v sodelovanju z več kot 60 izkušenimi krovci po vsej 
Sloveniji. Kontakt: 0590 15 901, www.bonmark.si 

Pri adaptaciji je najpomembnejše in najtežje usklajevanje posa-
meznih mojstrov, z našim podjetjem s tem ne boste imeli težav. 
Izvajamo posamezne faze ali celovito prevzamemo projekt. Delo 
bomo organizirali tako, da bo za vas najhitreje in najceneje opra-
vljeno. Dela bodo stekla usklajeno in brez prekinitev med posa-
meznimi fazami izvedbe. Izvajamo adaptacije stanovanj, hiš in 
poslovnih prostorov. Predlagamo vam najbolj optimalne rešitve. 
041 469 004, info@kramerdoo.si www.kramerdoo.si   

Gradbena dela in adaptacije

• KROVSTVO IN KLEPARSTVO
• ADAPTACIJE
• IZOLACIJE
• SUHOMONTAŽNI SISTEMI

• FASADERSTVO 
• SLIKOPLESKARSTVO
• KERAMIČARSTVO
• IZKOPI

   

Preberite več:
Adaptacija od A do Ž

IZKORISTITE

UGODNE 
CENE

S strojnim diamantnim brušenjem in poliranjem do visokega 
sijaja obnavljamo površine, na katerih je zaradi dolgotrajne 
uporabe prišlo do obrabe politure oziroma vidnih poškodb. 
Površini povrnemo prvotni izgled, z zaščitno impregnacijo pa 
omogočimo boljšo obstojnost politure. Storitve opravljamo 
na površinah kot so: marmorji, graniti, teraco tlaki, venecijanski 
tlaki, betonske površine, opečnati tlaki... Nudimo tudi special-
na čiščenja in nanose zaščitnih sredstev - impregnatorjev na 
osnovi nanotehnologije.  03 57 18 747, www.skosal.com

Generalna obnova  kamnite 
površine - zopet kot novo!

Obnova venecianskega 
tlaka na terasi

Obnovljen TERACO tlak

Oglejte si izjemne primere 
obnove in postopek izvedbe:

https://gradnjainobnova.si/2018/08/21/postopek-obnove/
https://gradnjainobnova.si/2020/03/13/adaptacija-od-a-do-z/
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Fasadne obloge iz James Hardie® vlaknocementa odlikujejo neprekosljive 
lastnosti, ki zagotavljajo trajno lepo fasado. Odporne so na vremenske vpli-
ve, imajo dolgo življenjsko dobo in so na razpolago v bogati barvni paleti.  
Izdelane so iz naravnih materialov, njihova teža je majna, montaža enostav-
na. Skoraj ne potrebujejo vzdrževanja, so močne kot beton! Razmerje med 
kakovostjo in ceno je izjemno. James Hardie® fasadne obloge so namenjene 
za vse vrste manjših in velikih objektov. Na voljo v strukturi lesa ali gladki iz-
vedbi. Izberite HardiePlank® fasadno oblogo ali HardiePanel® fasadno oblogo 
velikega formata. Fasadne obloge, ki smo jih do sedaj bili vajeni predvsem na 
poslovnih zgradbah, zaradi svojega privlačnega videza in modernega dizaj-
na, krasijo vedno več individualnih hiš. Zaradi svoje enkratne odpornosti na 
vlago in na tvorbo plesni ostajajo lepe, četudi so izpostavljene vodi in vlagi.

Fasadne obloge, ki navdušujejo!

Informacije: James Hardie Slovenija, 
051 699 044, juraj.percic@jameshardie.com
www.jameshardie.eu  

HardiePanel® fasadna obloga v gladki strukturi 

VIDEO PRISPEVEK

Postopek montaže in 
vaš barvni odtenek.

 

SODOBEN VIDEZ HIŠE

 HardiePlank® fasadna obloga v strukturi lesa 

gradnjainobnova.si

https://gradnjainobnova.si/2019/09/03/fasadne-obloge-ki-navdusujejo/
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 HardiePlank® fasadna obloga v strukturi lesa 

Lesena okna polepšajo izgled celotnega bivalnega prostora, vanj vnesejo pri-
dih domačnosti in toplote. Tudi zunanjost objekta izgleda odlično, vrednost 
nepremičnine je višja. S sodobno tehnologijo izdelave se je občutno dvignila 
tudi tehnična kakovost lesenih oken in njihova trajnost!  In ja, les si predsta-
vljamo le v eni barvi, a na voljo je veliko različnih kombinacij. In cena? Danes 
lahko, z manjšim doplačilom, dobite izredno kakovostna, vzdržljiva in estetsko 
dovršena lesena okna. Koristite lahko namreč 20% EKO subvencije, mi pa vam 
znižamo strošek klasične montaže za 50%. Tudi vaš dom si zasluži lesena okna. 
Podjetja Gašper Okna in Vrata v Sloveniji in tujini uspešno deluje že 50 let. V 
obdobju svojega delovanja je vgradilo že več kot 251.330 oken. V kolikor želite 
pridobiti ponudbo pokličite na 02 887 98 50. Več tudi na www.gasper.si                                                                                   

Lesena okna [Sodoben TREND gradnje]

Knjiga tudi na spletu 
www.gasper.si

NAROČITE:
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PLOČEVINE

STREŠNI IN FASADNI SISTEMI

STROJI IN ORODJA

Blagovne znamke iz naše ponudbe:

info@marex.si www.marex.si

Marex d.o.o., Gasilska cesta 27, 1290 Grosuplje

01 7888 350
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Odlična za obnove, novogradnje in tudi 
za pasivne hiše! Z odlično toplotno izo-
lacijo in trendovskim dizajnom so nova 
okna Remoplast orientirana v prihodnost. 
Odlikujejo se z novim, visoko izolativnim 
7-komornim sistemom s sredinskim tesne-
njem ter maksimalno dimenzioniranimi je-
klenimi ojačitvami. Že v standardni različici, 
z ustrezno trislojno zasteklitvijo, dosegajo 
izolativne vrednosti za pasivne hiše. Sistem 
je na voljo v širokem spektru barv, z mo-
žnostjo vgradnje različnih vrst okovja. Inte-
ligentna konstrukcija omogoča vgradnjo 
modernih funkcijskih stekel. Omogoča 
odlično zvočno in protivlomno zaščito.

Nudimo možnost vgradnje okovja za 
zdravo bivalno klimo in nadzorovano 
prezračevanje. Gre za paralelno odmično 
nagibno vrtljivo okensko okovje, ki zago-
tavlja varno in varčno zračenje, tudi kadar 

nas ni doma. Na vo-
ljo so tudi različni tipi 
ROLET in ZUNANJIH 
ŽALUZIJ.  

Serija vrat REMOPLAST 
AluClip ZERO – 
PRESTIŽEN IZGLED IN 
VRHUNSKA KVALITETA
Novost na slovenskem trgu! PVC vhodna 
vrata, ki so z zunanje strani prekrita z ALU 
oblogo, na notranji strani pa so izdelana 
v PVC izvedbi. Nova serija ima zunaj ALU 
krilo popolnoma poravnano s podbojem, 
zato imajo takšna vrata prestižen zunanji 
izgled aluminijastih vrat. Toplotna preho-
dnost vrat ZERO je zaradi skupne debeline 
krila 100 mm boljša od 0,9 W/m2K. Nova se-
rija vrat daje odlično razmerje med ceno in 
kakovostjo. Izbirate lahko med široko pale-
to modelov modernih oblik v standardnih 

gradnjainobnova.si

RAL barvah in lesnih dekorjih, ki ustrezajo 
različnim tipom gradenj. Vse izdelke tudi 
strokovno zmontiramo. 

NOVO -  SALON MARIBOR:
Borštnikova ulica 33A, 2000 Maribor
031 390 165, nastja.petek@remoplast.si 

Proizvodnja in salon: Remoplast d.o.o. 
Radlje ob Dravi, 02 888 0 449, 
www.remoplast.si

Remoplast na tržišču z novimi premium 
okni Kömmerling 88 in vhodnimi vrati ZERO

serija vrat  - ZERO
IZJEMEN IZGLED
V ALU PREOBLEKI 

Uw vrednost 
< 0,9 W/m2K

NOVA 

Debelina krila 100 mm daje izboljšano izolativnost, 
Uw vrednost je nižja od 0,9 W/m2K! 

Spoznajte „Zaprto zračenje“ 
[Nova dimenzija prezračevanja] 

 

NOVO -  SALON MARIBOR
Borštnikova ulica 33A, 2000 Maribor (031 390 165)

https://gradnjainobnova.si/2019/03/25/okensko-okovje-za-zdravo-klimo-v-prostoru/
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Celulozna izolacija je naravna izolacija, s katero lahko stavbo odlično toplotno 
in tudi zvočno izoliramo. Vgradimo jo s pomočjo vpihovalnega stroja, pri vpiho-
vanju zapolni vse praznine, tako dobimo kompaktno izolacijsko ploščo v enem 
kosu brez stikov in praznih prostorov! Se ne poseda in ni toplotnih mostov! Ce-
lulozna vlakna uravnavajo klimo v prostoru, zato je še posebej odlična za izolaci-
jo mansard. Ne gori! Cena vgrajene celulozne izolacije pa je povsem primerljiva 
ceni klasičnih izolacij, s tem, da pri manjši debelini dosežemo bistveno boljši fazni 
zamik. Vgradnja je hitra in enostavna. Zaradi dodatka borove soli, je neprimeren 
dom glodavcem, v njej se ne naseljujejo insekti in glive. Lahko jo vpihujemo v 
ostrešja vseh vrst, medetažne plošče (strop), stene in tla ali jo prosto nasujemo 
po neposeljenem podstrešju. Vgrajujemo jo v  podjetju Montažer Založnik d.o.o. 
Izvajamo pa tudi suhomontažno gradnjo, adaptacije stanovanj in izdelavo mansar-

Toplotna izolacija z vrhunskimi lastnostmi in suhomontažna gradnja 

dnih stanovanj. Obnovo ali zaključno gradnjo objekta 
tako prevzamemo tudi v celoti. Uredimo subvenci-
jo EKO sklada. kontakt: 041 653 908, 031 397 859,                                 
www.montazer.si

Suhomontažne adaptacije stanovanj in mansard

Izvedba izolacije podstrešja z nasutjem

Vpihovanje celulozne izolacije

Preverite: Kako poteka vgradnja in zakaj je 
celulozna izolacija resnično izjemna!

TOP izolacija
za TOP ceno.

SONČNA ELEKTRARNA ZA LASTNO RABO 

,
• ,

• 

• 
• 

PREDNOSTI ZA VAS:
• energetska neodvisnost

10- letne izkušnje
plačate le razliko med

  porabljeno in proizvedeno 
  energijo,

Made in Germany,
preprosta in hitra izvedba.

www.solarna-tehnologija.si  

PREDNOSTI ZA VAS:
• številni zadovoljni kupci,
• monolitna izvedba,

• 20 - letne izkušnje, 
• poštena cena in kvaliteta,

• Made in Germany,
• do 35 let garancije.

www.cistilne-naprave.si  www.dezevnica.si

ČISTILNE NAPRAVE in  RABA DEŽEVNICE

https://gradnjainobnova.si/2018/09/05/vpihovanje-celulozne-izolacije/
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Izvedba izolacije podstrešja z nasutjem

Predstavljamo vam fermacell® Estrih elemente s katerimi boste na zelo hiter 
in enostaven način zgradili izjemno kakovostna tla! Elementi Fermacell suhih 
estrihov so namenjeni za suho gradnjo talnih konstrukcij. Izdelani so kot paneli 
iz Fermacell mavčno vlaknenih plošč (velikosti 1500 x 500 mm). Po primerni 
sistemski izravnavi tal je polaganje hitro in enostavno. So hitro pohodni in ta-
koj pripravljeni za polaganje večine običajnih talnih oblog. Primerni so tudi za 
uporabo v mokrih stanovanjskih prostorih. Za uporabo v prostorih s trajno ali 
dalj časa prisotno vlago, paro ali vodo so primerni Fermacell Powerpanel TE 
estrih elementi. Za polaganje estrih elementov je potrebna nosilna, ravna in 
suha podlaga. Ravnost podlage lahko zagotovite na tri načine: s talno nivelirno 
maso fermacell®, z vezanim nasutjem fermacell® ali z izravnalnim nasutjem fer-

Estrih – element. Za hitro in suho vgradnjo estriha!

macell®, ki zagotavlja tudi odlično zvočno in toplotno 
izolacijo. Gre za sodobno rešitev suhe vgradnje estriha. 
Ker sušenje, kot pri klasičnem estrihu, ni potrebno lah-
ko takoj nadaljujete z delom na objektu. 

Informacije: James Hardie Slovenija, 051 699 044                         
juraj.percic@jameshardie.com, www.jameshardie.eu  

Oglejte si postopek vgradnje z 
različnimi podlagami

https://gradnjainobnova.si/2019/09/01/estrih-element-za-hitro-in-suho-vgradnjo/
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Pri gradnji ali obnovi hiše je ključna tudi dobro izvedena hidroizolacija, ki kot ne-
prepustna plast ščiti objekt pred vodo in vlago. Pomembna je kakovostna hidroi-
zolacija temeljev in kleti, ter hidroizolacija površin, ki so najbolj izpostavljene – bal-
koni, terase in ravne strehe. Kakovostna izvedba hidroizolacije je GARANCIJA za 
trajno zaščito objekta. Ključna pa sta natančnost izvedbe in nanos kakovostnega 
izolacijskega sloja. Smo specialisti (30 let izkušenj) za hidroizolacije in odpravljanje 
težav z vlažnimi zidovi. Za vas izvedemo: zunanjo izolacija objektov in drenaže, 
izolacijo kletnih prostorov, ki jih zaliva voda, izolacijo vlažnih opečnatih, kamnitih 
in betonskih zidov s strojnim prerezom (POSEBNA REŠITEV). Ko začne vlaga iz 
tal prodirati skozi porozen gradbeni material in puščati neprijetne posledice, je 
edina trajna rešitev odprava vzrokov. 100% zanesljiva rešitev za kapilarno vlago je 

Hidroizolacije, drenaže in odprava kapilarne vlage s strojnim prerezom

sanacija s strojnim prerezom zidov. Hidroizolacijski rez 
se izvede čim nižje na objektu, če je le mogoče, v 
nivoju temelja. Sledi strojno rezanje zidu, čiščenje sa-
mega reza in vstavitev hidroizolacijskega materiala v 
odprtino. Postopek je izredno učinkovit. Na izvedbo 
nudimo 10 let garancije. Kontakt: 041 675 039, info@
hakplus.si , www.hakplus.si

Kaj je potrebno izolirati in kako? Spoznajte 
rešitev za sanacijo s strojnim prerezom zidu.

https://gradnjainobnova.si/2020/04/04/%e2%98%9d-kaj-je-potrebno-izolirati-kako-in-zakaj/
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SuperFOIL topoltna izolacija je ena izmed najbolj učinkovitih toplotnih izolacij na 
trgu. Gre za večslojno toplotno izolacijo za strehe, stene, tla in mansarde. Vgrajuje 
se pri adaptacijah in novogradnjah. Je lahka, učinkovita in cenovno sprejemljiva. 
Njena izredna izolativnost temelji na refleksijskem učinku, ki ga ustvarjajo alumini-
zirane 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 
(tudi za samograditelje), življenjska doba je daljša od 50 let. Testirana je s strani ne-
odvisnih institucij (ILAC) in je usklajena s slovensko zakonodajo (možnost črpanja 
sredstev iz EKO SKLADA). Zavzame zelo malo prostora, zato je med graditelji še 
toliko bolj priljubljena. Njena izolativnost je izjemna!

Toplotna izolacija prihodnosti [Izjemno učinkovita REŠITEV]

Video: Prikaz učinkovitosti in 
postopek montaže SuperFoil izolacije!

Globtrade Ljubljana d.o.o., 040 710 189, 
info@globtrade.si, www.globtrade.si

Uvoznik Rossad d.o.o., Župančičeva ulica 9, Krško

https://gradnjainobnova.si/2018/02/05/toplotna-izolacija-prihodnosti-superfoil/
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Voda je nenadomestljiva in od nje je odvisen naš obstoj, a jo kljub temu smatra-
mo za nekaj popolnoma samoumevnega. Logično se nam zdi, da iz pipe priteče 
vedno čista, neoporečna in pripravljena na zaužitje, a po svetu še zdaleč ni tako.

Kako izbrati primeren zbiralnik za vodo? Zakaj bi za splakovanje stranišča porabili 
25 % dnevno porabljene pitne vode, če jo lahko nadomestimo z deževnico in še 
prihranimo. Deževnica je tudi bolj primerna za pranje perila, avtomobila in pomi-
vanje posode, saj je mehka in ne vsebuje klora ali vodnega kamna. 

AQUAstay zbiralniki za vodo so na voljo v različnih velikostih. Katero izbrati, je od-
visno od namena uporabe. Če govorimo o zbiralnikih za deževnico zadostuje za 
zalivanje vrta, pranje avtomobila in wc kotličke do 5.000 litrov. Če temu dodamo 

Zbiralniki vode AQUAstay! 

še pranje perila bo potrebna velikost 12.000 L. Ko se 
boste odločali o velikosti, se pogovorite s strokov-
njaki. AQUAstay zbiralniki vode so visoke kakovosti. 
Majhna teža zagotavlja hitro, enostavno in cenovno 
ugodno vgradnjo. Če je zbiralnik vgrajen in vzdrže-
van po navodilih proizvajalca, bo njegova življenjska 
doba zelo dolga. Narejeni so iz okolju prijaznih ma-
terialov in ne vsebujejo mikroplastike. 

Prednosti zbiralnikov vode: Ko se boste odločili za 
zbiralnik vode oziroma deževnice boste deležni ne-
malo prednosti. Najpomembnejša so nizki stroški. Z 
zmanjšanjem stroškov si boste investicijo v zbiralnik 
povrnili v dveh do treh letih. Velika prednost zbiral-
nika za vodo je lastna zaloga vode. V daljših sušnih 
obdobjih boste ohranili lep izgled zelenice, gredic in 
vrtnin za nič dodatnih stroškov. Temperatura vode 
bo ostala nizka, odsotnost svetlobe pa bo zmanjšala 
možnost razvoja mikroorganizmov. 

Zanesljiv in dolgoročen partner 
Pri investiciji, kot je nakup zbiralnika za vodo, izbe-
rite partnerja, ki ima potrebno znanje in izkušnje.  
V podjetju Zagožen, kjer se neprestano posvečajo 
razvoju in izdelavi okolju prijaznih izdelkov za ureja-
nje podzemne infrastrukture, kakovost dokazujejo s 
45-letno tradicijo. Vse izkušnje, ki so jih pridobili skozi 
leta, uspešno vključujejo v rešitve za svoje stranke.       

Kontakt ponudnika: 03 713 14 20, info@zagozen.si,  
www.zagozen.si 

Oglejte si:
Postopek vgradnje in prednosti izdelka.

https://gradnjainobnova.si/2021/04/12/zbiralniki-vode-aquastay/
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Weishaupt d.o.o.  |  Teharje 1  |  3000 Celje  |  info@weishaupt.si  |  www.weishaupt.si

PREDNOSTI NAPRAVE:
• Ugodno in ekonomično
• Varna oskrba s toploto
• Fleksibilne možnosti uporabe
• Za novogradnjo ali modernizacijo

INFORMATIVNA CENA
(brez DDV in montaže) 3.060 €

INFORMATIVNA CENA
(brez DDV in montaže) 6.290 €

* več na www.ekosklad.si

A+

A++

Plinski kondenzacijski kotel
WTC 15-B

PREDNOSTI NAPRAVE:
• Tiho delovanje
• Enostavno upravljanje
• Visoka energijska učinkovitost
• Zmanjšana poraba električne energije

* MOŽNOST 
SUBVENCIJE DO

* MOŽNOST 
SUBVENCIJE DO

3.200 €

2.000 €
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Split toplotna črpalka
WWP LS 8-B R-E

PAKET VSEBUJE:

• Zunanjo enoto z integriranim tipalom

• Notranjo enoto z ekspanzijsko posodo in filtrom
nečistoč

• Preklopni ventili za ogrevanje in sanitarno vodo

• Prelivni ventil

• Bojler sanitarne vode WAS 200 Eco

Sejemska akcija velja tudi za ostale tipe toplotnih črpalk.

Veljavnost akcije za naročila do 31.10.2020.

Split toplotna črpalka
WWP LS 8-B R-E

Sejemska akcija 
Spletni MOS 2020

*več na www.ekosklad.si

3.200 EUR
EKO SKLAD

*MOŽNOST
SUBVENCIJE DO

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

To je zanesljivost.
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REDNA CENA

Sejemski popust  

AKCIJSKA CENA

 6.120 EUR

300 EUR

5.820 EUR
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Kamini se razlikujejo po načinu uporabe, po toplotnih lastnostih, ve-
likostih, oblikah in materialih. Kamine odlikuje izjemen dizajn in zelo 
učinkovito gretje, širok nabor modelov. Sestavite si lahko tudi povsem 
individualen kamin. Kamniti akumulacijski kamini so v celoti – vključno s 
kuriščem - narejeni iz edinstvenega mammutti kamna, ki oddaja toploto 
še več ur po tem, ko prenehamo s kurjenjem. Imajo tudi možnost priklo-
pa na centralni sistem ogrevanja. Kvalitetni kaminski vložki KFD z moder-
no oblogo so na voljo že od 2.000 € naprej. Vabljeni v salon, Podlipoglav 
1k Ljubljana - Drobrunje. Obiščite našo facebook stran »Kamnitikamini«  
040 186 509, www.kamnitikamini.si                                                                                              

Akumulacijski kamniti 
kamini z doživljenjsko garancijo

VIDEO: Izjemni modeli in
prednosti mammutti kamna

Izdelaj svoj kamin!
Plošče za oblaganje

Grenaisol plošče odlikuje enostavna ob-
delava, majhna teža, uporabni format, nu-
dijo možnost izdelave različnih oblik. Na-
menjene so profesionalnim izdelovalcem 
kaminov in domačim mojstrom, ki želijo 
enostavno s pomočjo pravega, ekološko 
neoporečnega materiala izdelati svoj ka-
min. 031 744 592, www.grenaisol.si

BARBATUS - Tehnologija ogrevanje z biomaso VISOKA KAKOVOST, ZANESLJIVO DELOVANJE, KONKURENČNE CENE

BARBATUS d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor
O +386 40 128 035  c +386 08 205 32 65 m darko@barbatus.si 
www.senko.si, www.barbatus.eu, www.topling-barbatus.com

Premium 
C-25 Central

SG-60 
Klasični štedilnik

P-7 Klasik
peč na  pelete

P-10 Central 
peč na pelete

P-8 Klasik 
peč na pelete VELIKA 

izbira
štedilnikov

Eco Top 33

SG-50 
Klasični štedilnik

C-25 Inox

 SG-90 Premium

Kurišče 
kamina

P-12 Central
Peč na pelete

SUBVENCIJA 

EKO
SKLADA

https://gradnjainobnova.si/2018/02/05/kamin-po-vasih-zeljah-in-zahtevah/
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Sistem ponuja raznoliko paleto elementov, ki ustrezajo še tako 
zahtevnim kupcem. Dimniški sistemi EKOKER so slovenski proi-
zvod, izdelan na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanj s podro-
čja ognjevzdržnih materialov, v skladu z vsemi mednarodnimi 
standardi. Komponente dimniških sistemov EKOKER so izde-
lane iz vrhunskih materialov, ki so odporni na vse zunanje in 
notranje vplive (temperaturne, vremenske, kislinske). Sisteme 
EKOKER odlikuje enostavna in hitra montaža – brez dodatnih 
stroškov vgradnje. Dimniški plašči omogočajo 4 različne kom-
binacije gradnje dimnika. Z natančno montažo dimnika EKO-
KER vam zagotavljamo dolgotrajno in kvalitetno delovanje. Ob 
pravilnem vzdrževanju bo življenjska doba dimniškega sistema 
EKOKER trajala veliko več kot 30 let. Možnost priključitve kotlov 
za plin, olje in trda goriva. www.ogm-bi.si

Montažni dimniški sistemi
 EKOKER, slovenski proizvod

Troslojni dimniški sistem iz nerjaveče pločevine EKA Global 
D je primeren za novogradnje. Zaradi izpopolnjene zasno-
ve vseh komponent je primeren za obratovanje v suhem ali 
mokrem režimu, v nadtlaku ali podtlaku. Dimniški sistem EKA 
Global D predstavlja varno in dolgoročno rešitev primerno 
za uporabo pri kuriščih na olje, plin ali trda goriva. 60 mm 
globoki vtični priključki z vgrajeno kapilarno zaporo, objem-
ke in natančno varjeni deli zanesljivo preprečujejo uhajanje 
dimnih plinov iz dimniškega sistema, zato je dimniški sistem 
EKA Global D rešitev usmerjena v prihodnost. Sistem EKA 
Global D je izdelan v razponu od premera 80 mm do 300 
mm. Pločevina notranje cevi za odvod dimnih plinov je de-
bela 0,5 mm (po želji 1,0 mm). Pločevina zunanje cevi za sta-
tično ojačitev dimnika je debela 0,5 mm. Drugi premeri so na 
voljo po naročilu. Možnost priključitve kotlov za plin, olje in 
trda goriva. www.ogm-bi.si

Vrhunski  INOX dimniški 
sistemi EKA Global
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Gre za pametno in trajno naložbo za brez-
skrbno ogrevanje vašega doma. Sistem je 
preverjeno najbolj varčen na trgu in deluje 
optimalno tudi na objektih s slabšo izolacijo 
in objektih večjih kvadratur. Je neodvisen 
od zunanjih vremenskih razmer, delova-
nje je tiho, ni zunanje enote. Stroški ogre-
vanja se tudi pri slabše izolirani hiši lahko 
znižajo kar do 80%. Investicija je podprta 
s subvencijo EKO SKLADA. Koristite lah-
ko tudi ugoden EKO KREDIT. Rešitev je 
namenjena lastnikom novogradenj ali 
obstoječih objektov, ki želijo zanesljivo in 
ugodno ogrevanje. Sistem je primeren za 
ogrevanje s talnim ogrevanjem ali z radi-
atorji. Kako poteka vgradnja? Primer izved-
be in sanacije na stanovanjski hiši v Žalcu 
- vgradnja za namen zamenjave starega 
ogrevalnega sistema na olje. Celoten po-

stopek od ogleda do vgradnje je trajal 20 
dni. Sama vrtina z vgradnjo geosonde in 
dovoda se je izvedla že v štirih dneh, nato 
je sledila še montaža geotermalne toplo-
tne črpalke v kotlovnici, priklop na ogre-
valni sistem in zagon, slednji postopek je 
zaključen v dveh do treh dneh. Vgradnja 
je torej hitra in brez večjih gradbenih pose-
gov. Zemeljski poseg se izvede na le nekaj 
m2. Naročnik je predhodno porabil 1.600 l 
olja za ogrevanje svoje hiše (letni strošek 
okrog 1.300€), z vgrajenim geotermalnim 
sistemom pa bo za ogrevanje potrošil le 
okrog 350,00€ letno.  Poskrbimo za celo-
stno storitev na ključ, imamo več kot 25 let 
delovnih izkušenj. Uredimo in pripravimo 
kompletno dokumentacijo in speljemo 
celoten postopek za pridobitev dovoljenj 
ter pomagamo pri oddaji vloge za prido-

bitev nepovratnih sredstev. Za vas smo 
pripravili več paketnih rešitev za ogre-
vanje z geosondo. Kontaktirajte nas na 
info@vtine-palir.si ali na 031 383 668

Vgradnja geosonde [Najbolj varčen sistem ogrevanja]

Preverite še več 
argumentov in si oglejte video: 
»Postopek izvedbe«

https://gradnjainobnova.si/2020/08/31/vgradnja-geosonde-najbolj-varcen-sistem-ogrevanja/
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ki potrebujete sredstva za nakup, gradnjo 
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ali za poplačilo drugih, manj ugodnih 
stanovanjskih kreditov.
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