
Revija številka 05/2021                        

Pametno zračenje
s sistemom I-Vent 

OBNOVA in dom
GRADNJA

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

Razpoke? 
Posedanje 
temeljev?

ISSN 2536-2178 

Edinstvene letne 
kuhinje CookOUT®

Na fotografiji: Izvirna, naravna in uveljavljena strešna kritina Rheinzink, zastopa Marex d.o.o.               
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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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POSLOVITE SE OD STAREGA... 
DOBRODOŠLA 

NIKOLATESLA LIBRA.

elica.com

NIKOLATESLA LIBRA
EDINSTVENA KUHALNA PLOŠČA Z VGRAJENO KUHINJSKO NAPO IN DIGITALNO TEHTNICO 

NNiikkoollaaTTeessllaa  LLIIBBRRAA  jjee  iinnoovvaattiivvnnaa  kkuuhhaallnnaa  ppllooššččaa  zz  iinntteeggrriirraannoo  nnaappoo,,  kkii  llaahhkkoo  tteehhttaa  vvaaššee  sseessttaavviinnee  
nneeppoossrreeddnnoo  vv  ppoossooddii,,  pprrii  kkaatteerrii  kkoollii  tteemmppeerraattuurrnnii  rraavvnnii..  VViizziioonnaarrsskkii  iizzddeelleekk,,  kkii  zzddrruužžuujjee  eelleeggaannccoo,,  
mmoočč,,  ttiihhoo  ddeelloovvaannjjee  iinn  nnaattaannččnnoosstt  zzaa  rreevvoolluucciioonnaarrnnoo  kkuuhhaarrsskkoo  iizzkkuuššnnjjoo..  

TEHTA KUHA ODZRAČI

Ekskluzivni zastopnik za Slovenijo:

PMF d.o.o. 
Letališka cesta 3c 
1000 Ljubljana

Tel: 01 513 50 05 
 elica@pmf.si 
www.pmf.si
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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/2018/09/06/zgradite-si-svojo-obalo/
https://gradnjainobnova.si/category/urejamo-okolico/
https://gradnjainobnova.si/2019/11/24/stuklek-zunanja-sencila/
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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.

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 91,50 € z DDV. Za popravilo asfalta sta na voljo tudi iz-
delka REFALT za krpanje jam in vrtin, izravnavanje nivojskih razlik, ter 
REFUG za zalivanje razpok ali fug v asfaltu. 

Kontakt: 01 24 15 700, www.vianova.si

Enostavna prenova poroznih asfaltnih
površin s premazom STRADALAN

VIDEO: Postopek nanosa in 
sanacije s STRADALAN-om

  PREJ                                                                            POTEM              

https://gradnjainobnova.si/2020/02/12/obnova-asfaltnih-povrsin-je-lahko-enostavna/
https://gradnjainobnova.si/2018/09/06/zgradite-si-svojo-obalo/


8

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 3,05 € 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. Izdelamo ga 
po  vaši meri. Rastlinjaki so slovenske proizvodnje, 
izredno vzdržljivi. Menja se le folija vsakih 5 do 8 let. 
Dostavimo na dom. Kontaktirajte na 031 675 639 
ali profilplast@profilplast.si, www.profilplast.si

Rastlinjaki [po vaši meri]

Oglejte si predstavitev in 
možne izvedbe letnih kuhinj 

Estetsko dovršene in trendovske letne kuhinje, narejene za kuhanje na pro-
stem. Z vremensko odporno kovinsko konstrukcijo, kvalitetnim pultom, dr-
snimi vrati z možnostjo izbire barve letvic tudi v imitaciji lesa in shranjevalni-
mi površinami vabijo, da povabite družino ali prijatelje na skupno kosilo kar 
na vašo teraso. Bi želeli še zaklepanje, žar …?  Pokličite na 059 100 150 in 
naredite prvi korak do sanjske letne kuhinje. Več na www.dukin.eu.

Letne kuhinje CookOUT®

Inovativna rešitev, s katero bo vaša okolica bolj urejena, zaboj-
niki za odpadke pa stilsko ograjeni in zaščiteni pred vetrom, 
dežjem in ostalimi vremenskimi pojavi. Izbirate lahko med raz-
ličnimi modeli, velikostmi in barvami. 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

G 25
LET

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

Katalog:

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.         

Salon
Keramike
Mariborska cesta 1,

2352 Selnica ob Dravi

TEL   02/673-50-33
FAX   02/673-50-32
GSM   031/688-502

E-MAIL   keramika@romet.si

www.romet.si

ODPRODAJA KERAMIKE IZ ZALOGE SERIJ PRETEKLIH LET

keramika 1. kvalitete  •   velikost od 60 x 60 cm  •  že od 7,50 € / m2

https://gradnjainobnova.si/2021/04/06/svetila-za-sanjsko-ureditev-okolice-in-vrta-sodobni-trendi/
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Predstavljamo NOVOST. Trajno in sodob-
no rešitev, ki navdušuje trg! Marex DEKOR 
–pločevina lepa kot les! Gre za popolno 
rešitev za napušče, ograje in fasadne 
obloge iz visokokakovostne pločevine, 
ki je plod razvoja slovenskega podjetja 
Marex. 

Na fotogorafiji zgoraj (levo) predstavlja-
mo Marex DEKOR pločevino vgrajeno kot 
senčna pergola na objektu. Izvedba s svo-
jim izgledom in funkcionalnimi lastnost-
mi preprosto navduši. Marex DEKOR plo-
čevina je popolna zamenjava za les. Poleg 
tega, da je izjemno odporna na zunanje 
vplive, daje tudi povsem edinstven vi-
dez in izžareva toplino lesa. Objekt Jereb 
(predstavljen na fotografiji) je popolnoma 
obnovljena stara kmečka hiša, kjer je inve-
stitor želel obdržati izvirnost in zgodovi-
no hiše v kombinaciji z novimi in moder-

nejšimi materiali. Na strehi hiše je opečna 
kritina Creaton – model bobrovec v en-
gobirani črni barvi, stranske obrobe so 
narejene iz aluminijaste pločevine PREFA. 
Največ pozornosti pa pritegne pločevina 
v imitaciji lesa Marex Dekor iz katere so 
narejene stranske letve, ki objektu doda-
jo avtentičen pridih naravnih materialov 
v barvi zlatega hrasta. Pustite domišljiji 
prosto pot in uresničite svoje individual-
ne želje s pločevino, ki je lepa kot les in 
enostavna za vzdrževanje. To je to! 

Marex DEKOR je popolna zamenjava za 
les in je ob enem tudi cenovno nadvse do-
stopna rešitev. Velika je tudi izbira ostalih 
dekorjev (različni barvni odtenki, materia-
li) za notranjo in zunanjo uporabo.

Marex DEKOR pločevina se odlično mehan-
sko obdeluje (okroglo in oglato krivljenje) 

in je zato s svojo barvno in površinsko 
raznolikostjo idealna površina za arhitek-
turno oblikovanje objektov. Kot zamenja-
va za les pa omogoča številne možnosti 
uporabe – za zunanje in notranje ograje, 
čelne napušče, fasadne obloge, balko-
ne itd. Marex DEKOR je lastna blagovna 
znamka podjetja Marex, kjer nudijo tudi 
celovito ponudbo strešnih sistemov, od 
dobave do končne izvedbe, vključno s 
svetovanjem.

Kontakt za ponudbo: info@marex.si, 
041 704 828, www.marex.si

Marex DEKOR. Pločevina, lepa kot les!

Marex DEKOR, vgradnja kot senčna pergola. Marex DEKOR, napušč in ograja.

Oglejte si barvne vzorce in 
še nekaj izved na objektih

Blagovne znamke iz naše ponudbe:

Lokacijo in datum otvoritve bomo objavili na spletni strani.

info@marex.si www.marex.si

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

01 7888 350

PLOČEVINE

STREŠNI IN FASADNI SISTEMI

STROJI IN ORODJA

Blagovne znamke iz naše ponudbe:

Lokacijo in datum otvoritve bomo objavili na spletni strani.

info@marex.si www.marex.si

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

01 7888 350

PLOČEVINE

STREŠNI IN FASADNI SISTEMI

STROJI IN ORODJA

https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2021/04/marex-letak-za-Marex-dekor_web-28.5.2021.pdf
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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 
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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 
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PRŠNA KANALETA GEBERIT CLEANLINE80 



15

Postelja BoxSpring 
Polepšajte vašo spalnico z ročno izdelanim unikatom.

Spalni center Maremico | Maremico d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče | www.maremico.si

Brezplačno jo dostavimo
& sestavimo

Kako polepšati spalnico, izveste v prestižnem 
katalogu Spalnega centra Maremico. 

Brezplačno vam ga podarimo v 
e-obliki ali tiskanem formatu. 

Pokličite: 031 565 746
Pišite: prodaja@maremico.si

www.boxspring.si/katalog

Izberite želeno
višino & model

Izberite svojo
najljubšo barvo
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Sodoben in zdrav dom
Ideje, novosti in sodobne 
rešitve za prijeten dom.

Vse predstavljene 
rešitve najdete tudi na 

gradnjainobnova.si

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

Naravni kamen in les
[sodoben trend opremljanja] 

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

https://gradnjainobnova.si/2020/02/28/naravni-kamen-vecna-eleganca/
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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™

Predstavljamo vam izjemne modele kaminskih štedilnikov.Zanje se ob 
adaptaciji ali novogradnji odloča vse več gospodinjstev, ker so praktični, 
novi dizajni pa nudijo odličen estetski videz. Na voljo širok izbor mo-
delov v različnih barvah, tudi v izvedbi visokega sijaja s steklokeramič-
no ploščo ali brušeno železno kuhalno ploščo. Imajo lahko nastavljivo 
kurišče z dvema rešetkama, zelo prostorno pečico s steklom in termo-
metrom. Kurišče je obloženo s šamotnimi opekami, zunanje površine 
emajlirane. Na voljo po odlični ceni! BREZPLAČNO dostavimo (po celi 
Sloveniji). 031 893 761, www.moravia.si

Funkcija kamina in štedilnika,
tudi s steklokeramično ploščo!

Več modelov.  Preverite kako 
čudovito se podajo v prostor.

Elegantna in tehnološko 
dovršena protivlomna vrata

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

Predstavljamo vam kakovostna in vrhunsko oblikovana protivlomna vrata za 
stanovanja in hiše, ki so sedaj na voljo tudi z inovativno troslojno izolacijo. Pre-
verite izjemen izbor modelov. Možna je namestitev pametne kljuke za enostav-
nejše odklepanje vrat. Protivlomna vrata Vovko so, poleg certificirane protivlo-
mnosti in neprekosljivih izolativnih lastnosti,  že v osnovni različici na voljo s 
popolno varnostno opremo in tako nudijo najboljše 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/2018/02/25/kako-svetloba-vpliva-na-pocutje/
https://gradnjainobnova.si/2017/02/25/edinstvena-protivlomna-vrata-za-stanovanja-in-hise-%f0%9f%98%8d/
https://gradnjainobnova.si/2018/05/27/stedilniki-na-drva/
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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 še nekaj kabin po stari ceni ali znižane
Na zalogi nove linije Deluxe natur in Romantic

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

Prepričajte se 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@faac.si

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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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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ogled objekta in izdelavo svetlotehničnega projekta. 
Kontakt: 05 901 61 57, info@iql.si. Širok izbor svetil pod-
jetja IQ Lighting je na voljo tudi v spletnih trgovinah          

Ena izmed zanimivih stvari pri izbiri svetil je ta, da se trendi nenehno razvijajo in 
spreminjajo. Moderni kosi in svetila, ki jih vključimo v notranji interier, sicer s svojo 
barvo in materiali osvežijo prostor, vendar lahko hitro zastarajo. Ključnega pomena 
pri izbiri svetil je zato preprostost. Navdih lahko črpamo iz klasičnega stila tako, da se 
osredotočimo na čiste linije in nevtralne odtenke. Z izbiro kovinskih barv v videzu 
sijaja pa lahko klasičnemu stilu dodamo nekaj modernega pridiha. Na fotografijah 
zgoraj vam predstavljamo nekaj brezčasnih svetil iz linij proizvajalca Nowodvorski, ki 
so prestale preizkus časa, še vedno pa s svojim trendnim pridihom osvežijo notranje 
bivalne prostore. Luči so energijsko učinkovite, funkcionalne, predvsem pa cenov-
no dosegljive. Omenjeno linijo in preostali prodajni program svetil si lahko ogle-
date v prodajnem salonu podjetja IQ Lighting na Brnčičevi 13 v Ljubljani, kjer vam 
prodajni inženirji in svetovalci strokovno svetujejo. Z njimi se lahko dogovorite za 

Ko se brezčasna eleganca svetil poveže s funkcionalnostjo

Oglejte si edinstvene kombinacije 
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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Ko obnavljate svoj dom ne pozabite tudi na udobje v postelji. Predstavljamo vam 
kvalitetna ležišča, ležišča Slovenska postelja s klimatsko regulacijo z naravnimi ma-
teriali (vsebujejo naravno volno, organski bombaž in naravni lateks), prilagojena 
specifičnim potrebam. Ležišče Anatomic TFK Prestige v Organic + prevleki je 
vzmetnica, ki zmanjša težave, povezane z bolečinami v hrbtu, idealno se prilaga-
ja obliki telesa, ga podpira na vsakem mestu in zagotavlja pravilen krvni obtok. 
Zgornja plast piramidne strukture lateksa tudi preprečuje preležanine. Inovacija 
je prvo slovensko ležišče iz ekološko pridelane konoplje, izjemno zračno ležišče, 
primerno za alergike in tiste, ki imate težave s pršicami. Posebnost v ponudbi sta 
ležišče FUTON NIKO, ki optimalno izkoristi prostor [ležišče, počivalnik in sedežna 
garnitura v enem] ter klimatski nadvložek - rešitev s katero boste tudi v najbolj 

Kakovostna izbira ležišča [NOVOSTI iz Slovenske postelje]

vročih poletnih dneh neprekinjeno spali! Trenutno 
so najbolj zaželene izvedbe ležišč z žepasto vzme-
tnico, saj v vseh cenovnih razredih dobimo največ 
za vložen denar, zaradi svoje strukture pa veliko hi-
treje prepuščajo vlago in preprečujejo potenje. Po-
kličite na brezplačni telefon 080 14 99 ali obiščite 
www.postelja.com

Več o predstavljenih rešitvah in video o tem, kaj 
je ključno za ustrezno izbiro ležišča.

https://gradnjainobnova.si/2020/09/30/sodobno-in-udobno-lezisce-pravilna-izbira-trdote-in-sestave/
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Kaminske  peči  Lokaterm  se s svojo  teh-
nično  dovršenostjo,  ekološko  varnostjo  
in  sodobno obliko uvrščajo  v  najvišji   
kakovostni   razred   tovrstnih   ponudni-
kov   v   Evropi. Znane so po dolgi življenj-
ski dobi.

| Narejeno v Sloveniji

Vse peči Lokaterm so narejene v Sloveniji 
in so plod domačega znanja, namenje-
ne uporabi kot glavni ali dopolnilni vir 
ogrevanja v bivalnih prostorih, pisarnah, 
počitniških hišicah in delavnicah. Več kot 
dobrodošle so v času, ko je nesmotrno 
uporabljati centralno ogrevanje. Odlikuje 
jih kar nekaj edinstvenih prednosti:

| Nevtralni ogljični odtis

Pri popolnem zgorevanju lesa, ki so mu 
Lokatermove peči zelo blizu, nastane 
točno tolikšna količina ogljikovega dio-
ksida (CO2), kot ga drevesa porabijo za 
svojo rast (pri fotosintezi) in tvorbo lesne 

mase. To pomeni, da peči ne onesna-
žujejo zemeljskega ozračja z dodatnimi 
količinami toplogrednega ogljikovega 
dioksida in žveplovih oksidov (SOx).

| Lokaterm čisto steklo (LCS)

Sistem, ki zagotavlja, da boste čarobnost 
gorenja opazovali skozi čisto steklo. Vroč 
zrak priteka na notranjo stran stekla sko-
zi odprtine nad kuriščem, nato teče po 
steklu navzdol, ter na ta način odvrača 
dimne pline od stekla. 

| Lokaterm avtomatska vrata (LAV) 

Omogočajo enostavno samodejno za-
piranje in kvalitetno tesnenje skozi celo 
življenjsko dobo peči. Imajo nepremičen, 
votel in zračno hlajen – hladen ročaj, ki 
služi odpiranju vrat. Zapiranje se s pomo-
čjo vgrajenega mehanizma izvede samo-
dejno ali z rahlim potiskom. Čiščenje in 
netenje ognja je z aktiviranim zaskočnim 
mehanizmom bistveno enostavnejše.

Sodobne kaminske peči  [NOVOSTI]

| Lokaterm enoročna regulacija (LER) 

Omogoča enostavno enoročno nastavljanje 
količine in razporeditve zgorevalnega zraka. 
Če se odločite za zunanji priklop svežega zra-
ka, sistem LER zagotavlja popolno tesnost in 
neodvisnost peči od zraka v prostoru. Loka-
term peči, ki so opremljene s sistemom regu-
lacije LER so zato primerne tudi za vgradnjo v 
objekte s prisilnim prezračevanjem.

| Montaža kaminskih peči

Visoko usposobljene ekipe podjetja Creina 
izvajajo tudi priklop kaminskih peči po sis-
temu »Na ključ«. Pri njih kupljeno kaminsko 
peč vam brezplačno pripeljejo na dom, vne-
sejo v stanovanje in opravijo varen priklop 
na obstoječ dimnik. Izvedejo tudi inštruk-
cije za varno in pravilno uporabo peči.  Na-
kup kaminske peči z montažo pomeni tudi 
zmanjšanje DDV iz 22% na 9,5%, kar pomeni 
prihranek pri nakupu v višini 12,5%.

Podjetje Creina d.d. je tudi uradni zastopnik 
in uvoznik izdelkov priznanega podjetja Alfa 
Plam. Podjetje slovi po svojih štedilnikih na 
trda goriva. 

| Servisne storitve 

Creina ima v svojih vrstah tudi vrhunsko 
usposobljeno servisno ekipo. Za vas opravijo 
servis kaminskih peči Lokaterm, kot tudi ser-
vis štedilnikov Alfa Plam. 

Celotno ponudbo in akcijske ugodno-
sti si lahko ogledate na spletni strani                                  
www.lokaterm.com

Prodajni salon Lokaterm
Ul. Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
Tel: 04 20 13 350
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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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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 €
Sl

ik
e 

so
 s

im
bo

lič
ne

.

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.
S
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REDNA CENA

Sejemski popust  

AKCIJSKA CENA

 6.120 EUR

300 EUR

5.820 EUR
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Rešitve za topel dom
TOP ponudba za samostojen 
ali dodaten vir ogrevanja.Vse predstavljene 

rešitve najdete tudi na 
gradnjainobnova.si

Vrhunske kamine na bioetanol lahko postavimo kamorkoli. Mon-
taža je hitra in enostavna. Oddajo približno 2 do 4 kW/h toplotne 
moči, večji modeli, narejeni po meri, pa celo do 20 kW/h. Zato je 
ob njih prijetno toplo in lahko služijo kot dopolnitev osnovnega 
ogrevanja. Bioetanol je obnovljiv vir energije iz organskih snovi in 
povsem prijazen zdravju in okolju. Na voljo je širok izbor mode-
lov. Kontakt: 040 839 699, www.toplina-kamina.si

Kamin, ki ne potrebuje dimnika!

Oglejte si edinstvene 
modele kaminov  

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

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/category/ogrevanje/
https://gradnjainobnova.si/2021/03/12/kamin-ki-ne-potrebuje-dimnika/
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V podjetju KAMINI KOČEVAR vam ponujajo izjemen izbor kaminov. Tudi kurišča 
proizvajalca Ruegg, ki odgovarjajo na potrebe novega časa. Gre za novo generaci-
jo kaminskih kurišč zasnovanih posebej za pasivne in nizkoenergijske hiše, ki prvi 
na trgu nosijo certifikat za izvedbo klasičnih kaminov na način akumulacijskih ka-
minov. Sama vgradnja je elegantna, saj gre za kamine, ki ne rabijo prezračevalnih 
rešetk, za oblogo kamina pa se uporabljajo masivni materiali. Planirate vgradnjo 
kamina? Vabljeni v podjetje KAMINI KOČEVAR v Šempeter, kjer je (na kar 350 m2 

razstavnih površin) urejen edini Ruegg Studio v Sloveniji. Oglasite pa se lahko tudi 
v eni izmed poslovalnic Kaminov Kočevar v Ljubljani ali Kopru, kjer vam bodo 
predstavili novost in svetovali pri izboru ustreznega kamina za vaš dom. Kontakt:  
03 700 17 96,  info@kamini.si, www.kamini.si

Edinstveni kamini [tudi za pasivne hiše] 

Oglejte si video kako izbrati pravi kamin in 
kako pravilno zakuriti ogenj v kaminu

Sodobni zidani štedilniki

Zidan štedilnik ostaja topel, četudi dva dneva ni prižgan, od njega pa se vedno 
širi mamljivo prijazna toplota. Primeren je za običajne, tudi večje kuhinje. Posta-
vljen je lahko kot samostojen element ali med ostalimi kuhinjskimi elementi. Z 
njim lahko ogrevamo bivalne prostore v prehodnih 
obdobjih in ob tem pripravimo kosilo. Odlikuje jih 
velika kuhalna in ogrevalna površina z močno aku-
mulacijo toplote in vgrajenim izbranim kuhališčem 
in pečico. Vrhunska kvaliteta in ugodna cena.

Kontakt: 031 280 600, Salon: 051 280 200, 
podrzaj@stedilnik.si, www.stedilnik.si
 
 

Oglejte si še 
več modelov

https://gradnjainobnova.si/2019/03/04/kako-poteka-vgradnja-in-kako-zakuriti-ogenj/
https://gradnjainobnova.si/2021/09/02/stedilniki-podrzaj/
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Dejstva, ki jih je ob menjavi ogrevalnega sistema dobro preveriti!

Uporaba zemeljskega plina je možna v 
84 slovenskih občinah, ki imajo delujoče 
plinovodno omrežje. Plinovodno omrež-
je v Sloveniji oskrbuje s plinom že preko 
135.000 odjemalcev. Za gospodinjstva 
je namreč eden izmed najbolj ugodnih 
energentov, ki zagotavlja velike dolgo-
ročne prihranke, naložba pa je v primer-
javi z drugimi ogrevalnimi sistemi daleč 
najcenejša in se tudi najhitreje povrne.

| Enostavno in poceni 
| do plinskega priključka

Do uporabe plina pridete enostavneje 
kot si mislite, saj je postopek priključitve 

na plinovodno omrežje in začetek upo-
rabe plina hiter in preprost. V letu 2020 
je začela veljati nova zakonodaja, ki je na 
novo uredila pogoje in način priključitve 
na plinovodno omrežje. Postopek priklju-
čitve je sedaj enostavnejši, »priključnine« 
oziroma drugi podobni stroški, ki so jih 
zaračunavali v nekaterih občinah, so uki-
njeni. Odvisno od ureditve posamezne 
občine je priključitev možna na dva na-
čina: 

I. Lastnik priključka je odjemalec
Investitor gradnje priključka je v tem pri-
meru odjemalec plina. Ker operater za 

gradnjo ni prispeval sredstev, tudi ne po-
gojuje začetka odjema plina.

II. Lastnik priključka je operater 
(distributer) 
Če je priključitev ekonomsko upravičena, 
operater sistema krije vse stroške gradnje 
priključka in ga tudi zgradi. Iz dosedanjih 
izkušenj operaterjev je večina priključkov 
ekonomsko upravičenih, kar pomeni, da 
odjemalec za gradnjo priključka ne plača 
nič. Ker gradnjo priključka financira ope-
rater, mora odjemalec določen čas upo-
rabljati plin.

Plinska peč je tiha, majhna in ne potrebuje zunanje enote

Kako do uporabe 
zemeljskega plina?
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| Trikrat cenejši v 
| primerjavi z elektriko

Cene zemeljskega plina so se v zadnjih le-
tih občutno znižale in gospodinjstva lah-
ko danes dobijo eno kilovatno uro (kWh) 
tega naravnega goriva z najmanjšim 
ogljičnim odtisom že za 0,05 evra z vsemi 
davki in dajatvami vred.

Cene energentov za gospodinjstva:

| Najnižja investicija

Študije so tekom let uporabe (tudi novih 
ogrevalnih sistemov) pokazale, da je na-
ložba v ogrevanje z zemeljskim plinom 
daleč najcenejša in obenem (napram 
kurjenju z lesno biomaso in drvi) zagota-
vlja popolno udobje. Vgradnja ogrevalnih 
sistemov s plinskim kondenzacijskim ko-
tlom v zadnjih letih zato narašča. Zakaj? 
Ker je investicija v plinski kondenzacijski 
kotel cenovno najugodnejša rešitev, cena 
zemeljskega plina pa je celo nižja od cene 
elektrike. V primeru menjave z ogrevalnim 
sistemom na lesno biomaso bo ogrevanje 
cenejše in udobnejše, v primeru menjave 
kotla za ogrevanje na kurilno olje pa je 
naložba dokazano več kot smotrna in da-
leč najcenejša rešitev ogrevanja,  tudi za 
energijsko bolj potratne hiše. Ključno pa 
je tudi to, da se toplotna moč plinskih ko-
tlov z nižanjem zunanje temperature ne 
zmanjša, kar je še ena prednost napram 

ogrevanju s toplotno črpalko. Plinski kotel 
je tako primeren tudi za vgradnjo v starej-
še stavbe z radiatorskim ogrevanjem, kjer  
je potrebna večja toplotna moč in višji 
temperaturni režim.        

| Naložba se povrne že v treh letih

Naložba v zemeljski plin se, v primerjavi 
z drugimi ogrevalnimi sistemi, tudi naj-
hitreje povrne. To je potrdila tudi študija, 
ki so jo opravili na ljubljanski fakulteti za 
strojništvo. Izračuni so narejeni za 180 m2 
veliko energijsko potratno hišo (energijski 
razred E) in energijsko varčno hišo (ener-
gijski razred C). 

| Zakaj se ogrevati z zemeljskim 
| plinom?

• Enostavna in poceni priključitev.

• Najmanjši stroški naložbe – naložba v 
kateri koli drug ogrevalni sistem je bi-
stveno višja.

• Najkrajša doba vračanja naložbe – po-
vrne se že v 3 (energijsko potratna hiša) 
oziroma 4 letih (energijsko varčna hiša). 

• Nizka cena zemeljskega plina – je ce-
nejši od kurilnega olja, lesne biomase in 
elektrike. 

• Zemeljski plin je primeren energent tudi 
za obstoječe hiše z radiatorskim ogreva-
njem.

• Sodobni kondenzacijski plinski kotli so 
visoko učinkoviti – dosegajo več kot 
100% izkoristek. 

• Plinski kondenzacijski kotel prinaša naj-
več prihrankov – v primerjavi s kurilnim 

oljem tudi več kot 10.000 evrov v 10 le-
tih (pri tem so upoštevani tudi začetni 
stroški za novo plinsko peč).

• Zemeljski plin je naravno gorivo z naj-
manjšim ogljičnim odtisom – če z njim 
zamenjamo star oljni kotel, se emisije 
CO2 zmanjšajo celo za 50 odstotkov. 

Preverite še več o tem, kakšni so prihranki 
ob vgradnji posameznih opcij ogrevalnih 
sistemov:

Več informacij in seznam 
operaterjev sistema, 
ki bodo poskrbeli za 
vaš priklop, najdete na          
spletni strani: 
www.zemeljski-plin.si

Analiza ekonomičnosti 
ogrevalnih sistemov

www.zemeljski-plin.si/publikacije

Zemeljski plin 0,05 EUR/kWh

Elektrika 0,16 EUR/kWh

Kurilno olje 0,10 EUR/kWh

UNP 0,15 EUR/kWh

https://gradnjainobnova.si/2021/09/06/zemeljski_plin_giz/
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Odlikuje jih izjemen dizajn in zelo učinkovito gretje, izbor modelov je 
širok. Sestavite si lahko tudi povsem individualen kamin. Kamniti aku-
mulacijski kamini so v celoti – vključno s kuriščem - narejeni iz edin-
stvenega mammutti kamna, ki oddaja toploto še več ur po tem, ko 
prenehamo s kurjenjem. Imajo tudi možnost priklopa na centralni sis-
tem ogrevanja. Kvalitetni kaminski vložki KFD z moderno oblogo so na 
voljo že od 2.000 € naprej. Vabljeni v salon, Podlipoglav 1k Ljubljana - 
Drobrunje. Obiščite našo facebook stran »Kamnitikamini«  040 186 509                                                                                                                              

Akumulacijski kamniti 
kamini z doživljenjsko garancijo

VIDEO: Izjemni modeli in
prednosti mammutti kamna

Izdelaj svoj kamin!
Plošče za oblaganje

Grenaisol plošče odlikuje enostavna obdelava, majhna 
teža, uporabni format, nudijo možnost izdelave različ-
nih oblik. Namenjene so profesionalnim izdelovalcem 
kaminov in domačim mojstrom, ki želijo enostavno s 
pomočjo pravega, ekološko neoporečnega materiala 
izdelati svoj kamin. 031 744 592, www.grenaisol.si

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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11,99 €

15,50 €
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Od temeljev do strehe
Zbrane novosti in aktualna 
ponudba za graditelje.Vse predstavljene 

rešitve najdete tudi na 
gradnjainobnova.si

Fasadne obloge iz James Hardie® vlaknocementa odlikujejo 
neprekosljive lastnosti, ki zagotavljajo trajno lepo fasado. Od-
porne so na vremenske vplive, imajo dolgo življenjsko dobo in 
so na razpolago v bogati barvni paleti.  Izdelane so iz naravnih 
materialov, njihova teža je majna, montaža enostavna. 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 izvedbi. Izberite HardiePlank® 
fasadno oblogo ali HardiePanel® fasadno oblogo velikega for-
mata. Informacije: James Hardie Slovenija, 051 699 044, juraj.
percic@jameshardie.com, www.jameshardie.eu  

Fasadne obloge, ki navdušujejo! 

Oglejte si video kako se montirajo 
in izberite vaš barvni odtenek

SODOBEN VIDEZ HIŠE

https://gradnjainobnova.si/category/gradnja/
https://gradnjainobnova.si/2019/09/03/fasadne-obloge-ki-navdusujejo/
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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 

Izdelani kot paneli iz Fermacell mavčno vlaknenih plošč (velikosti 
1500 x 500 mm). So hitro pohodni in takoj pripravljeni za polaga-
nje večine običajnih talnih oblog. 

Na voljo so tudi  estrih elementi za tla z močno obremenjeno-
stjo z vlago.  Za polaganje je potrebna nosilna, ravna in suha 
podlaga. Zagotovite jo lahko na tri načine: s talno nivelirno maso 
fermacell®, z vezanim nasutjem fermacell® ali z izravnalnim na-
sutjem fermacell®, ki zagotavlja tudi odlično zvočno in toplotno 
izolacijo. Ker sušenje ni potrebno lahko takoj nadaljujete z de-
lom na objektu. Informacije: James Hardie Slovenija, 051 699 044,                          
juraj.percic@jameshardie.com, www.jameshardie.eu  

Fermacell estrih elementi. Za 
hitro in suho vgradnjo estriha!

Oglejte si postopek vgradnje z 
različnimi podlagami

https://gradnjainobnova.si/2020/02/24/ytong-thermoblok/
https://gradnjainobnova.si/2019/09/01/estrih-element-za-hitro-in-suho-vgradnjo/
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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

• 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. 

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

Obnova TERACO tlaka

Oglejte si izjemne primere 
obnove in postopek izvedbe:

https://gradnjainobnova.si/2018/08/21/postopek-obnove/
https://gradnjainobnova.si/2018/03/07/soncna-elektrarna-korak-naprej/
https://gradnjainobnova.si/2020/03/13/adaptacija-od-a-do-z/
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IZKORISTITE

UGODNE 
CENE

Obnova TERACO tlaka

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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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:

Izvedba izolacije podstrešja z nasutjem
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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/


43

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 avtomobila in perila, 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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CELJE: Stanetova 6, 03 428 83 20 • CELJE - CITY CENTER: 03 428 83 40 • DRAVOGRAD: TPC Meža 10, 02 872 31 20 • JESENICE: Titova 34, 04 583 35 50 • KRANJ: Prešernova 15, 04 201 43 80 • KRŠKO: Qlandia - Cesta krških
žrtev 141, 07 488 10 80 • LJUBLJANA: Slovenska cesta 51, 01 234 56 90 • DOMŽALE: Slamnikarska 1, 01 729 86 40 • LJUTOMER: Prešernova 3, 051 220 200 • MARIBOR: Partizanska 12, 02 234 21 50 • MARIBOR - PE EURO-
PARK: Pobreška 18, 02 805 09 60 • M. SOBOTA: Slovenska 25, 02 530 37 80 • NOVA GORICA: Ul. Gradnikove brigade 7, 05 335 90 20 • NOVO MESTO: Prešernov trg 9, 07 393 34 20 • PTUJ: Trstenjakova 1, 02 749 31 80 • SLO-
VENJ GRADEC: PTC Katica, Ronkova 4, 02 881 27 90 • SLOVENSKA BISTRICA: Ljubljanska c. 38, 02 805 09 30 • TRBOVLJE: Cesta 1. junija 1, 03 562 51 60 • VELENJE: Cankarjeva 1, 03 898 63 10 • ŽALEC: Ul. Heroja Staneta 1, 03 712 13 30

TOP JESENSKA PONUDBA

hotel HISTRION 4*
V SOBI 1/2 KWC B T SAT TV F S KL - LAGUNA

2 x POLPENZION +  +  

od 8.10. - 10.10. . . . . . . . .149 €

hotel POLLIS 4*
V SOBI 1/2 TWC B/T T KL - standard

7 dni + ALL INCLUSIVE LIGHT +  +   
10.9. - 8.10. ...........1.039 € .. 599 €
8.10. - 16.10. ...........999 € .... 599 €
16.10. - 23.10. .........999 € .... 569 €
23.10. - 30.10. .......1.099 € .. 759 €

Relax hotel LABRANDA
KIOTARI MIRALUNA RESORT 4*
V SOBI 1/2 TWC B/T T SAT TV SEF H S KL - standard

7 dni + ALL INCLUSIVE +  +   
11.9. - 2.10. ............... 1.329 € ..... 699 €
2.10. - 9.10. ............... 1.009 € ..... 659 €
9.10. - 23.10. ............... 859 €....... 559 €
23.10. - 30.10. ........... 1.059 € ..... 759 €

hotel PEGASOS ROYAL 5*
V SOBI 1/2 KWC B T SAT TV F S KL 

7 dni + ALL INCLUSIVE + TT
+   +  
9.9. - 7.10. ...............1.139 .... 599 €
7.10. - 14.10. ............ 999...... 669 €
14.10. - 21.10. .......... 999...... 639 €
21.10. - 4.11. ...........1.249 .... 799 €

hotel MY BLUE 4*
V SOBI 1/2 TWC TER TV SEF F S KL - standard

9 dni / 7 nočitev + ALL INCLUSIVE +    
23.10. - 31.10. . . . . . . . 1.649 €

hotel GALA 4*
V SOBI 1/2 TWC B/T T TV F S KL - standard

7 dni + POLPENZION ali ALL INCLUSIVE +    
26.9. - 3.10. .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.120 €
3.10. - 24.10. . . . . . . . . 1.140 €
24.10. - 7.11. . . . . . . . . 1.210 €

hotel STELLA DI MARE BEACH RESORT 5*
V SOBI 1/2 TWC B/T T SAT TV SEF H S KL 

7 dni + ALL INCLUSIVE + TT
+  +   
18.9. - 23.10. ...........999 € .... 599 €
23.10. - 30.10. .......1.399 € .. 939 €

resort MASLINICA 4*
V SOBI 1/2 TWC BMS T SAT TV SEF H S KL - SUPERIOR

2 x POLPENZION +pijača pri večerji 
+  + 

od 22.10. - 1.11. . . . . . . . . .99 €

PAKETNA CENA 219€ VKLJUČUJE: 
• prevoz z avtobusom turistične kategorije (hd, klima, WC, video) z vključen-

imi cestninami in parkirninami 
• 1 x nočitev z zajtrkom v Sarajevu v hotelu 3* (1/2 TWC T TV KL) 
• 2 x ALL INCLUSIVE v hotelu Zenit 3* (1/2 TWC B TV) 
• “mušuljada” - priprava školjk na tradicionalen način in pokušina • avtobusni 

ogled Sarajeva 
• sprehod po Baščarščiji in ogled (brez vstopnine za notranje oglede) • 

postanek v Mostarju. 
• program obiranja mandarin z vključenim neretvanskim kosilom in živo 

glasbo + 3 kg mandarin po osebi
• organizacijo in izvedbo 

Odhodi: 14.10., 21.10., 28.10.
Za opis hotela ter popuste in doplačila glej FOLDER JESEN 2021 str. 9.

Za opis objekta, paketna cena vključuje, popuste in doplačila, ostale vrste 
sob glej www.relax.si.

8.10. - 16.10. je 8 dnevni termin.
Za opis objekta, paketna cena vključuje, popuste in doplačila, ostale vrste sob 
glej MEDITERAN UFM 2021, str.30-31 in www.relax.si.

Za opis objekta, paketna cena vključuje, popuste in doplačila, ostale vrste sob 
glej MEDITERAN UFM 2021, str. 214-215 in www.relax.si.

Za opis objekta, paketna cena vključuje, popuste in doplačila, ostale vrste 
sob glej www.relax.si.

Za opis objekta, paketna cena vključuje, popuste in doplačila, ostale vrste 
sob glej www.relax.si.

Za opis objekta, paketna cena vključuje, popuste in doplačila, ostale vrste sob 
glej MEDITERAN UFM 2021, str. 305 in www.relax.si.

Za opis hotela ter popuste in doplačila glej FOLDER JESEN 2021 str. 15. Za ogled celotnega programa glej FOLDER JESEN 2021 str. 11.

OTROK
do 12. leta
BREZPLAČNO
V SOBI Z DODATNIM LEŽIŠČEM DVEMA 
ODRASLIMA. 

SLOVENIJA - ZAKLJUČEK SEZONE 
V PORTOROŽU

GRČIJA - OTOK KRETA GRČIJA - OTOK RODOS TURČIJA - ALANYA

TANZANIJA - ZANZIBARŠPANIJA - KANARSKI OTOKI - 
OTOK TENERIFEEGIPT - MAKADI BAY

HRVAŠKA - RABAC - 
KROMPIRJEVE POČITNICE

OBIRANJE MANDARIN V 
DOLINI REKE NERETVE

! MOŽNOST PLAČILA S 
TURISTIČNIMI BONI

4-DNEVNO POTEPANJE Z 
OBIRANJEM MANDARIN

!REL A X KLUB
Z MAČKOM 
REKSIJEM

PRVI OTROK
do 12. leta
BREZPLAČNO
DRUGI OTROK
do 7. leta
BREZPLAČNO
V SOBI BREZ LEŽIŠČA DVEMA 
ODRASLIMA V SOBI PROMO.

LMM25987 LMM25018 LMM25104

KOM25495KOM25194LMM25509

! ODLIČNA LOKACIJA - 
BLIŽINA CENTRA MESTA

! DOPLAČILO ZA ALL INCLUSIVE OD 
210 EUR DO 240 EUR NA OSEBO 
NA TEDEN

! ODLIČNA LOKACIJA - 
BLIŽINA CENTRA PLAYA DE 
LAS AMERICAS

OTROK
do 13. leta
BREZPLAČNO
V HOTELU, V SOBI Z DVEMA 
ODRASLIMA. Otrok plača pavšal za 
prevoz. Glej popuste in doplačila.

OTROK
do 13. leta
BREZPLAČNO
V HOTELU, V SOBI Z DVEMA 
ODRASLIMA. Otrok plača pavšal za 
prevoz. Glej popuste in doplačila.

OTROK
do 12. leta
BREZPLAČNO
V HOTELU, V SOBI Z DVEMA 
ODRASLIMA. Otrok plača pavšal za 
prevoz. Glej popuste in doplačila.

! VODNI PARK
ZA OTROKE ! VODNI PARK

HOTEL JE 
NA OBALI

HOTEL JE 
NA OBALI

HOTEL JE 
NA OBALI

HOTEL JE 
NA OBALI

! RELAXOV PREDSTAVNIK V 
HOTELU 4X TEDENSKO ! RELAXOV PREDSTAVNIK V 

HOTELU 4X TEDENSKO

POPUST DO

630 €
na osebo

POPUST DO

540 €
na osebo

POPUST DO

440 €
na osebo

POPUST DO

460 €
na osebo

PRVI OTROK
do 14. leta
BREZPLAČNO
DRUGI OTROK
do 7. leta
BREZPLAČNO
V HOTELU, V SOBI Z DVEMA 
ODRASLIMA. Otrok plača pavšal za 
prevoz. Glej popuste in doplačila.
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žrtev 141, 07 488 10 80 • LJUBLJANA: Slovenska cesta 51, 01 234 56 90 • DOMŽALE: Slamnikarska 1, 01 729 86 40 • LJUTOMER: Prešernova 3, 051 220 200 • MARIBOR: Partizanska 12, 02 234 21 50 • MARIBOR - PE EURO-
PARK: Pobreška 18, 02 805 09 60 • M. SOBOTA: Slovenska 25, 02 530 37 80 • NOVA GORICA: Ul. Gradnikove brigade 7, 05 335 90 20 • NOVO MESTO: Prešernov trg 9, 07 393 34 20 • PTUJ: Trstenjakova 1, 02 749 31 80 • SLO-
VENJ GRADEC: PTC Katica, Ronkova 4, 02 881 27 90 • SLOVENSKA BISTRICA: Ljubljanska c. 38, 02 805 09 30 • TRBOVLJE: Cesta 1. junija 1, 03 562 51 60 • VELENJE: Cankarjeva 1, 03 898 63 10 • ŽALEC: Ul. Heroja Staneta 1, 03 712 13 30
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