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Vizija nepremičnine 
Mašera - Spasićeva ulica 7
1000 Ljubljana
M:   041 484 736
mojca.poglajen@vizija-nepremicnine.si 
www.vizija-nepremicnine.si

T & G d.o.o.
Plemljeva 2
1210 Ljubljana - Šentvid
M:   041 499 703
geodezija@t-g.si 
www.t-g.si 

ZI Investicije d.o.o
Videm 53
1262 Dol pri Ljubljani
M:   031 504 288
metka@zi-investicije.si 
www.zi-investicije.si

HT inštalacije TOMAŽ HRASTNIK S.P.
Na gmajni 7, Loka pri Mengšu
1234 Mengeš
M:   041 759 041
tomaz.hrastnik@gmail.com
www.hti.si

Hojan & co. d.o.o.
Celestinova ulica 12
1000 Ljubljana
 M:   041 634 035
tomaz@hojan.si 
 www.hojan.si 

VISTRA d.o.o.
Groblje 3a
1230 Domžale
M:   031 270 308 
primoz@vistra.si
www.vistra.si

Tiskarna ENX d.o.o.
Litostrojska cesta 40b
1000 Ljubljana
M:   041 367 333
info@enx.si
www.enx.si

Alarm d.o.o.
Litostrojska cesta 40a
1000 Ljubljana 
M:   031 340 727
maja.bauk@alarm.si
www.alarm.si

Mizarstvo Peklenk Boris d.o.o.
Tiranova ulica 40 
1000 Ljubljana
T:   01 24 25  970
peklenk@mizarstvo.com 
www.mizarstvo.com

Slikopleskarstvo in zaključna dela 
v gradbeništvu Danilo Mištrafović s.p.
Sinja Gorica 72, 1360 Vrhnika
M:   041 697 637
danilo@prepleskaj.si 
www.prepleskaj.si

MEAVISTA d.o.o.
BTC, PTC Diamant
Letališka cesta 5
1000 Ljubljana
M:    041 660 313
tadeja.kumar@meavista.si 
www.meavista.si



3                OD IDEJE DO ZAKLJUČKA

4                ZDRUŽENI LAHKO URESNIČUJEMO VAŠE ŽELJE 
                   BOLJ CELOVITO

5 - 6         VIZIJA NEPREMIČNINE
                   posredovanje pri prodaji in oddaji nepremičnin

7 - 8         TG GEODEZIJA
                   geodetske storitve

9 - 10       ZI INVESTICIJE 
                    gradbena dela

11 - 12       HT INŠTALACIJE
                   strojne inštalacije, adaptacije kopalnic

13 - 14     HOJAN
                   elektroinštalacije

15 - 16     MIŠTRAFOVIČ
                   slikopleskarska, suhomontažna in dekorativna dela

17 - 18      VISTRA
                   trgovina in salon s keramiko ter materialom 
                   za ogrevanje in vodovod

19 - 20    PEKLENK
                    izdelava pohištva po meri 

21 - 22     MEAVISTA
                   zavese, senčila, tekstil za oblazinjenje, preproge

23 - 24   PRINTSPOT
                   grafična oprema objektov

25 - 26   ALARM
                   požarna preventiva, varnost pri delu  
      

      

V S E B I N A

Tekstovna priprava in lektoriranje:
Manca Švigelj

Fotografije:
Osebni arhiv

Shutterstock

I Stock

Tadej Majhenič

Idejna zasnova in oblikovanje: 
Jelena Jančič Bobbera



ČAS JE NEPRECENLJIVA VREDNOTA

Pravilno razporejen in optimalno porabljen čas je pomembna komponenta vsakega procesa, zato k uresničevanju projektov 
pristopamo smotrno in izvedbo vsake faze vnaprej predvidimo in uskladimo. Vse v želji po tem, da tudi vam prihranimo čas.
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VSE, KAR POTREBUJETE PRI 
GRADNJI ALI PRENOVI, 
DOBITE PRI NAS 

V želji po celovitem uresničevanju vaših 
sanj in želja smo v Gradbeni skupini Veneti 
združili večletne izkušnje podjetnikov 
in obrtnikov različnih strok, ki vas bodo 
s celovitim pristopom, svetovanjem, 
projektiranjem in strokovno izvedbo vodili 
skozi vaš gradbeni projekt, in to od same 

ideje in načrta vse do prevzema objekta. 
Skupina kot celota vam brez kakršnegakoli 
posrednika in s tem povezanih nepotrebnih 
stroškov zagotavlja časovno usklajenost 
posameznih del na objektu, ki bo brez 
zapletanj in medsebojnega prelaganja 
odgovornosti privedla do optimalnih 
rezultatov. Gradbena skupina Veneti 
združuje enajst prepoznanih slovenskih 
podjetij, ki so združena v eno močno in 
povezano ekipo in zagotavljajo hitrejšo 

PRI NAS JE VAŠ ČAS DRAGOCEN

Ker imamo vrsto let izkušenj in ker 
delujemo usklajeno, vam bomo prihranili 
veliko skrbi, predvsem pa veliko časa. 
Čas je dragocen in tega se dobro 
zavedamo, zato vam nudimo celovite 
rešitve na enem mestu. Prepustite nam 
celotno koordinacijo projekta, vi pa se 
brez skrbi posvetite drugim dejavnostim 
oziroma preživite več časa v prijetnem 
zavetju svoje družine.

PREDNOSTI SODELOVANJA Z 
GRADBENO SKUPINO VENETI:

    •      od ideje do zaključka, vse 
            na enem mestu
    •      večletne izkušnje
    •      dobro medsebojno 
            sodelovanje
    •      celovitost rešitev
    •      časovna usklajenost
    •      kakovostna izvedba
    •      konkurenčne cene

uresničitev in izvedbo vašega projekta. 
Naša glavna prednost je izredna 
učinkovitost in prilagodljivost z namenom 
ponuditi celovito rešitev na področju 
gradbeništva in notranjih interjerjev. 
Od zemljišča, nepremičnine, geodezije, 
gradbenih del, elektroinštalacij, strojnih 
inštalacij in vodovoda, slikopleskarskih 
del, sanitarne opreme, notranje opreme, 
tekstila in dekorja, tapetništva in požarne 
varnosti ...

Združeni lahko uresnicujemo vaše želje 
bolj celovito

Od ideje do zakljucka
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ZA VAS POIŠČEMO VAŠ SANJSKI 
DOM, HIŠO ALI POSLOVNI PROSTOR

SPECIALIZIRANI SMO ZA:
    •      posredovanje preverjenih informacij o 
            nepremičninah
    •      oglede nepremičnin
    •      oglaševanje
    •      preverjanje dokumentacije ter dejanskega in 
            pravnega stanja nepremičnin
    •      posredovanje pri opravljanju nepremičninskih poslov, 
            oddaja-najem, prodaja-nakup

Ko iščete dom, poslovni prostor ali 
parcelo, kjer boste zidali, je najbolj 
pomembno, da začutite, da ste našli 
to, kar ste iskali, v podjetju VIZIJA 
nepremičnine pa bomo poskrbeli za vse 
ostalo -  za vašo varnost, natančnost in 
predvsem za to, da bomo vsi mirno spali. 

SODELOVANJE Z NAMI VAM PRINAŠA VELIKO 
PREDNOSTI IN UGODNOSTI:

    •      pravno podporo pri prenosu lastništva (ara)
    •      brezplačen vpogled v našo podatkovno zbirko 
            nepremičnin na internetu
    •      brezplačne oglede nepremičnin
    •      brezplačno svetovanje pri prometu z nepremičninami
    •      10 % popust pri proviziji za vsako nadaljnje sodelovanje

VODIČ PRI NAKUPU IN PRODAJI
Na naši spletni strani vizija-nepremicnine.si smo za vas pripravili 
brezplačna vodiča za nakup in prodajo nepremičnine oziroma 
stanovanja, hiše, parcele in poslovnega prostora.

POIŠČITE SVOJ DOM KAR NA NAŠI SPLETNI STRANI
Na naši spletni strani vizija-nepremicnine.si lahko najdete tudi 
aktualne oglase in med njimi poiščete svoj sanjski objekt, za vse 
ostalo pa bomo poskrbeli mi. 

VIZIJA 
NEPREMIČNINE
posredovanje pri prodaji 
in oddaji nepremičnin
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Mejnik nekoč ... Mejnik danes

KATERI KOŠČEK ZEMLJE JE VAŠ?

PONUJAMO VRSTO GEODETSKIH STORITEV: 
    •      ureditev meje
    •      parcelacija
    •      izmera cest 
    •      razdelitev stavb na več delov 
            (etažna lastnina)

Pri gradnji objektov z arhitekti in gradbenimi 
podjetji sodelujemo od priprave projektne 
dokumentacije do zaključka gradnje. Našim 
storitvam lahko zaupajo fizične osebe in podjetja.

OD NAČRTA DO HIŠNE ŠTEVILKE
V T&G d.o.o. arhitektom pripravimo prikaz dejanskega 
stanja terena (geodetski načrt), ki je potreben za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in je osnova arhitektovega načrtovanja. 

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja izvedemo zakoličenje, ki 
pomeni označitev lokacije objekta na terenu. Izvedemo ga v 
skladu s pogoji, ki so določeni v gradbenem dovoljenju. 

Ko se zaključijo gradbena dela oziroma ob začetku uporabe 
stavbe, v našem podjetju poskrbimo za vpis stavbe v kataster 
stavb. Obenem pa lahko pridobimo tudi hišno številko.

Naše podjetje T&G d.o.o. odlikujejo hitra realizacija in strokovno 
ter kakovostno opravljene storitve. 

V podjetju T&G, telekomunikacije in geodezija, d.o.o., 
izmerimo vaš košček Zemlje in poskrbimo, da so meje 
vaših nepremičnin jasne.

VIZIJA 
NEPREMIČNINE
posredovanje pri prodaji 
in oddaji nepremičnin

TG GEODEZIJA 
geodetske storitve
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SPECIALISTI ZA GRADBENA DELA

ZAGOTAVLJAMO CELOVITE REŠITVE ZA VAŠ DOM ALI 
POSLOVNI PROSTOR:

    •       gradnjo nizkoenergetskih hiš ali pasivnih hiš
    •       energetsko sanacijo objektov
    •       gradnjo kleti ali  temeljnih plošč za montažne hiše
    •       gradnjo opornih zidov
    •       adaptacijo stanovanj in rušitvena dela
    •       fasaderska dela
    •       urejanje dvorišč

V podjetju ZI Investicije izvajamo vse vrste  
gradbenih del. Velik poudarek dajemo 
spremljanju novosti na področju vgradnje 
različnih novih gradbenih materialov. Vodila 
podjetja so strokovnost, kakovost in odzivnost, 
ki pripeljejo do zadovoljstva naših strank.

VELIK POUDAREK DAJEMO ENERGETSKI 
SANACIJI STAVB 
Zahteve po učinkoviti rabi energije predvidevajo tudi 
energetsko sanacijo objektov. S pravilno vgradnjo 
toplotnega ovoja stavbe in preprečitvijo toplotnih 
mostov na objektu prihranimo veliko energije in 
preprečimo marsikatero neprijetnost v hiši.

GRADNJA PASIVNIH HIŠ
V zadnjih letih smo se specializirali za gradnjo 
pasivnih hiš. Dobro narejena pasivna hiša nima 
toplotnih mostov – je pravilno izolirana in na testu 
zrakotesnosti dosega zahtevane kriterije. V našem 
podjetju bomo poskrbeli za pravilno izvedbo 
vseh potrebnih detajlov za doseganje zahtevanih 
kriterijev (pravilna toplotna prevodnost vgrajenih 
elementov U …), lahko pa vam pomagamo tudi pri 
urejanju dokumentacije za pridobovanje nepovratnih 
sredstev.

UREDIMO TUDI OKOLICO VAŠEGA DOMA
Ko vaš sanjski dom že stoji, ga oblečemo v toplotni 
ovoj - fasado. Fasada hiši nudi toplotno izolacijo, 
seveda pa naredi hišo čisto drugačno - jo polepša. 

Tu se naše delo ne končna, saj lahko poskrbimo tudi 
za zunanjo ureditev – urejanje dvorišč, polaganje 
tlakovcev ali pranih plošč.

Bodite brez skrbi, vse se uredi, vse zgradi, za kar 
ZI poskrbi.

ZI INVESTICIJE
gradbena dela
  

VIZIJA 
NEPREMIČNINE
posredovanje pri prodaji 
in oddaji nepremičnin

TG GEODEZIJA 
geodetske storitve



ZI INVESTICIJE
gradbena dela
  

HT INŠTALACIJE
strojne inštalacije,
adaptacije kopalnic
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VIZIJA 
NEPREMIČNINE
posredovanje pri prodaji 
in oddaji nepremičnin

ZA PRIJETNO TOPLINO IN UGODNO 
BIVALNO KLIMO V VAŠEM DOMU

V podjetju HT inštalacije smo specializirani in 
strokovno usposobljeni za dobavo, montažo in 
vzdrževanje vseh vrst strojnih inštalacij. 

V vašem domu nam lahko zaupate skrb za talno ogrevanje, 
toplotne črpalke, rekuperacijo - prezračevanje, intenzivno rabo 
obnovljivih virov sonca in vode, vodovodne, plinske inštalacije, 
adaptacije kopalnic in še mnogo več. 
Strojne inštalacije izvajamo na novozgrajenih objektih, pa 
tudi na že obstoječih gradnjah (starejše stanovanjske hiše, 
posamezna stanovanja v večstanovanjskih objektih - blokih, 
vikendih, apartmajih, poslovnih prostorih …). 

KAKOVOST JE NAŠE VODILO
Uporabljamo izključno materiale evropskega porekla oziroma 
evropskih podjetij z dolgo tradicijo, saj  se zavedamo, da le ka-
kovostna in strokovna izvedba projekta vsekakor ni dovolj, če 
je sam material slabe kakovosti in nizkega cenovnega razreda 
neznanega porekla.

Pri HT inštalacije stremimo k temu, da smo z vami že od začet-
ka samega načrtovanja projekta, npr. novogradnje, da lahko že 
takoj predvidimo ustrezno napeljavo inštalacij tudi z drugimi 
izvajalci in na ta način odpravimo kasnejše neprijetnosti, ki so 
povezane z neprijetnimi dodatnimi stroški v nadaljnjih fazah 
gradnje do same vselitve v objekt. Nudimo vam kompletno 
podporo, naj bo to nadzor, projektant, arhitekt.

Stranke so nam do sedaj dodelile odlike, kot so: zaupanje, 
strokovnost, točnost, maksimalna pripadnost do projekta. 
Vabimo vas, da nam zaupate ustvarjanje prijetnega bivalnega 
okolja svojega doma.

TG GEODEZIJA 
geodetske storitve



OD ELEKTRIKE DO VTIČNICE

ZI INVESTICIJE
gradbena dela
  

HOJAN
elektroinštalacije

CELOVITE ELEKTROINŠTALACIJSKE REŠITVE 
NA ENEM MESTU

ELEKTRO STORITVE
Izvajamo vse vrste elektroinštalacij za vse vrste industrijskih, 
poslovnih in stanovanjskih objektov. Nudimo kompletno 
storitev na enem mestu, naša posebnost pa je, da izvajamo 
tudi elektroinštalacije za pasivne hiše - zrakotesna 
elektroinštalacija.

Družinsko podjetje Hojan & Co., elektro storitve, 
že od leta 1993 zagotavlja izdelavo in montažo 
električnih omrežij, pri čemer redno sledimo 
trendom v elektroindustriji. 
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VIZIJA 
NEPREMIČNINE
posredovanje pri prodaji 
in oddaji nepremičnin

ALARMNI SISTEMI
Razvod vodnikov in montaža alarmnih sistemov. Možnost 
povezave vašega nadzorno-varnostnega sistema s podjetji za 
interventno posredovanje v primeru sprožitve sistema.

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Pri podjetju Hojan & Co. zagotavljamo interventno 
vzdrževanje objektov na področju elektroinštalacij pri okvari 
ali izpadu električnega toka. 

TELEKOMUNIKACIJE
Zagotovimo vzpostavitev telekomunikacijskih omrežij 
za poslovne in stanovanjske objekte. Razvod vodnikov in 
zaključevanje v komunikacijski omarici, parapetni kanali, 
računalniške vtičnice ter dobava in vgradnja domofonov.

VIDEO NADZORNI SISTEM
Nudimo tudi montažo notranjih in zunanjih kamer z možnostjo 
shranjevanja na računalnik ter ogled trenutnega dogajanja 
prek internetne povezave ali pametnih telefonov, ne glede na 
to, kje se nahajate.

Vodilo našega podjetja Hojan & Co. so zadovoljne stranke in 
visoka strokovnost vseh naših opravljenih storitev. 

TG GEODEZIJA 
geodetske storitve

HT INŠTALACIJE
strojne inštalacije,
adaptacije kopalnic



OBARVAJTE SVOJ DOM

Podjetje Slikopleskarstvo Mištrafović je bilo ustanovljeno leta 
2005 kot nadaljevanje družinske obrti z več kot 30 let izkušenj na 
področju slikopleskarstva. Z izkušnjami s terena in izobraževanji 
smo dejavnost z leti razširili tudi na področja suhomontažnih 
sistemov in izdelavo toplotnih izolacijskih fasad, ena od 
naših specialnosti pa je tudi dekorativna dejavnost (lepljenje 
in polaganje vseh vrst tapet, izdelava dekorativnih ometov 
(betonlook, dekoral, antik, marmorin) in montaža štukatur).

PARTNER TOVARNE JUB
Pri podjetju Mištrafović že vrsto let odlično sodelujemo tudi s 
tovarno JUB. Z njihovim šolanjem in dobrimi referencami smo 
pridobili licenco priporočljivega izvajalca s strani tovarne JUB, 
ki vsekakor zagotavlja visokokakovostne materiale. 

Podjetje Mištrafović odlikujeta osebni pristop in visoka 
stopnja kakovosti vseh storitev, na katere nudimo garancijo. 
Če potrebujete nasvet, vam z veseljem svetujemo pri izbiri 
barvnih kombinacij, vrsti materialov in tehnikah izdelave. 

Ko se boste lotili dekorja notranjosti svojega 
doma, se obrnite na prave slikopleskarske 
strokovnjake. 

15 16

KAKOVOSTNE SLIKOPLESKARSKE STORITVE 
    •      glajenje in izravnava
    •      obdelava betonskih površin
    •      slikanje notranjih površin z apnenimi, disperzijskimi in 
            poldisperzijskimi, pralnimi in polpralnimi barvami
    •      slikanje fasad z akrilnimi, silikatnimi in silikonskimi barvami
    •      pleskanje lesenih izdelkov (napuščev, oken, vrat in ograj)
    •      pleskanje kovinskih izdelkov (ograj, stopnic, različnih konstrukcij)
    •      po potrebi tudi generalno čiščenje

MIŠTRAFOVIĆ
slikopleskarska, 
suhomontažna in 
dekorativna dela

ZI INVESTICIJE
gradbena dela
  

HOJAN
elektroinštalacije

VIZIJA 
NEPREMIČNINE
posredovanje pri prodaji 
in oddaji nepremičnin

TG GEODEZIJA 
geodetske storitve

HT INŠTALACIJE
strojne inštalacije,
adaptacije kopalnic



17 18

CELOSTNE REŠITVE NA PODROČJU 
KOPALNIŠKE OPREME, OGREVANJA 
IN VODOVODA

REŠITVE ZA OGREVANJE
Nudimo vam vse za ogrevanje, od kotlov, 
bojlerjev, solarnih sistemov, toplotnih 
črpalk pa vse do drobnega materiala, 
ventilov, cevi, obešal, bakra, press 
sistemov, pocinkanih in črnih cevi. Tu 
smo za vas, za vaše želje in potrebe po 
zanesljivem ogrevalnem sistemu.

Podjetje Vistra, ki deluje že od leta 1990, je 
specializirano za kopalniško opremo, ogrevanje 
in vodovod. 

KOPALNICA PO VAŠI MERI
Pri nas lahko nakupite vse za kopalnico, 
vse vrste ploščic, gresa za notranje ali 
zunanje prostore. Ideje za opremo svoje 
kopalnice lahko najdete v kopalniških 
ambientih v naši trgovini.  Naši strokovni 
prodajalci vam bodo v pomoč pri izbiri 
in razporeditvi posameznih elementov. 
Po želji vam  kopalnico tudi izrišemo, 
položimo, adaptiramo.  Skupaj bomo 
našli pravo rešitev za kopalnico vašega 
navdiha. 

Poleg bogatega prodajnega programa z 
omenjenih področij vam nudimo storitve 
vgradnje, adaptacije, izrisa kopalnic in 
svetovanja pri nakupu. 

OBIŠČITE NAS V NOVEM SALONU
Če želite spoznati in oceniti najnovejše 
svetovne trende s področja keramike in 
kopalniške opreme, nas obiščite v novem, 
sodobno oblikovanem salonu v Domžalah. 
V pestri ponudbi proizvajalcev in kolekcij 
bomo skupaj poiskali ustrezno rešitev za 
vsak žep in okus.

VISTRA
trgovina in salon s 
keramiko ter materialom 
za ogrevanje in vodovod

MIŠTRAFOVIĆ
slikopleskarska, 
suhomontažna in 
dekorativna dela

ZI INVESTICIJE
gradbena dela
  

HOJAN
elektroinštalacije

VIZIJA 
NEPREMIČNINE
posredovanje pri prodaji 
in oddaji nepremičnin

TG GEODEZIJA 
geodetske storitve

HT INŠTALACIJE
strojne inštalacije,
adaptacije kopalnic



PEKLENK
izdelava pohištva 
po meri
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Nudimo izdelavo unikatnega pohištva 
po meri, smo prilagodljivi, saj skupaj z 
vami poiščemo najbolj primerno rešitev 
za vsak prostor doma. Odlikujeta nas 
visoka kakovost in prilagodljivost, 
dolgoletne izkušnje pa so nam v 

V VSAKEM KOŠČKU LESA NAJDEMO ZGODBO 

Mizarstvo Peklenk je družinsko podjetje, ki je pred skoraj 90 leti zraslo 
na obrobju Ljubljane, kjer se še danes nahajata lastna proizvodnja in 
razstavni salon. 

pomoč, da lahko zagotovimo čim 
bolj kompletno ponudbo. S svojimi 
storitvami in predanimi strokovnjaki 
se trudimo ustvariti življenjsko 
okolje, ki je pisano na kožo vsakemu 
posamezniku. 

ZA VAS IZDELUJEMO:
    •      kuhinje
    •      jedilnice
    •      spalnice
    •      pohištvo po meri: omare, kopalnice, dnevne sobe, mansardne 
            omare, predsobe, otroške sobe, opremo za poslovne prostore,   
            drsna in prehodna vrata, LED trakove, kuhinjske in kopalniške pulte 
    •      ostalo pohištvo po vaših željah in zamislih

OBIŠČITE NAS V NAŠEM RAZSTAVNEM SALONU
V našem razstavnem salonu si lahko ogledate najnovejše modele 
pohištva in spalni program, v okviru katerega nudimo tudi ležišča, 
posteljne sisteme in vodne postelje.  

Obiščite nas, zaupajte nam svoje želje in skupaj bomo naredili novo 
zgodbo iz lesa. 

VISTRA
trgovina in salon s 
keramiko ter materialom 
za ogrevanje in vodovod

MIŠTRAFOVIĆ
slikopleskarska, 
suhomontažna in 
dekorativna dela

ZI INVESTICIJE
gradbena dela
  

HOJAN
elektroinštalacije

VIZIJA 
NEPREMIČNINE
posredovanje pri prodaji 
in oddaji nepremičnin

TG GEODEZIJA 
geodetske storitve

HT INŠTALACIJE
strojne inštalacije,
adaptacije kopalnic
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MEAVISTA
zavese, senčila, 
tekstil za oblazinjenje, 
preproge

ODLIČNOST V ZAGOTAVLJANJU 
STORITEV
V Meavisti lahko vsaka stranka 
pričakuje profesionalno svetovanje in 
projektiranje, eleganco in prefinjenost 
v oblikovanju prostorov s poudarkom 
na udobju in kakovosti izdelave. 
Nudimo vam individualno svetovanje, 

KJER SE BARVE, TEKSTURE MATERIALOV IN IGRA 
SVETLOBE POVEŽEJO V CELOTO 

V podjetju Meavista d.o.o., oblikujemo in opremljamo bivalne ter 
poslovne prostore s tekstilom. Navdihujejo nas kakovost, dovršenost, 
navdušenje in ljubezen do prefinjene tkanine. 

usklajevanje barv, vzorcev in tekstur 
materialov. Optimalne rezultate 
na področju oblikovanja tekstilnih 
interjerjev dosegamo na podlagi 
dolgoletnih izkušenj in z individualnim 
pristopom do strank, s strokovnim 
znanjem ter s sodelovanjem z arhitekti, 
dekoraterji in notranjimi oblikovalci.

ZAUPAJTE NAM SVOJE ŽELJE
Sodelujemo s podizvajalci na področju šivanja 
in montaže. Projekt vodimo od začetnih 
dogovarjanj s strankami vse do končne 
izvedbe. 

BOGATA IZBIRA KAKOVOSTNIH 
MATERIALOV 
Pri nas dobite tekstilne materiale vrhunskega 
dizajna in svetovno priznanih blagovnih znamk 
Kinnasand, Kvadrat in Dedar, ki so na voljo v 
široki paleti vzorcev. 

Med drugim vam nudimo tudi sisteme za 
obešanje zaves, panelne zavese, roloje, 
žaluzije in pliseje. Poznani smo po 
čudovitih preprogah različnih struktur iz 
100 % volne, tkanih ali vozlanih, izdelanih 
ročno po naročilu.

Vabimo vas, da si materiale vrhunskega 
dizajna in kakovosti ogledate v živo - naš 
sodobno opremljeni salon se nahaja v 
poslovni stavbi Diamant v ljubljanskem 
BTC-ju. Prosimo, da se predhodno naročite 
za srečanje.
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PEKLENK
izdelava pohištva 
po meri

VISTRA
trgovina in salon s 
keramiko ter materialom 
za ogrevanje in vodovod

MIŠTRAFOVIĆ
slikopleskarska, 
suhomontažna in 
dekorativna dela

ZI INVESTICIJE
gradbena dela
  

HOJAN
elektroinštalacije

VIZIJA 
NEPREMIČNINE
posredovanje pri prodaji 
in oddaji nepremičnin

TG GEODEZIJA 
geodetske storitve

HT INŠTALACIJE
strojne inštalacije,
adaptacije kopalnic



TISKARNA ENX
grafična oprema 
objektov

Ko boste v zaključnih detajlih 
za popestritev svojega doma ali 
poslovnega objekta, se obrnite 
na Tiskarno ENX, kjer nudimo 
izredno širok spekter storitev, 
od klasičnega tiskarstva do 
grafične opreme objektov.

SPREMINJAMO NOTRANJOST IN ZUNANJOST 
VAŠEGA DOMA

TISKARNA ENX
Izvajamo tudi montažo vseh vrst folij za stekla. Od zatemnitvenih, 
toplotno odbojnih, do protivlomnih. Z grafičnimi dodatki in 
opremo spreminjamo in popestrimo notranjost ter zunanjost 
objekta, tako da stavbe postanejo uporabniku bolj prijazne.

ŠIROK SPEKTER STORITEV
    •      usmerjevalne in reklamne table ter napisi na objektu, zastave, transparenti in 
             druga oprema
    •      slike, fototapete, dekoracije na steklu, razni dodatki, izdelani po naročilu
    •      samolepljive folije za stekla - termoodbojne, temnilne, varnostne, dekorativne ...
    •      grafična obdelava vozil - oblikovanje in izvedba
    •      laserski izrezi in graviranje različnih materialov

Če želite popestriti in grafično opremiti svoj dom ali poslovni 
objekt, je tiskarna ENX prava izbira. Ponosni smo na hitro in 
konkurenčno izvedbo ter na sodoben dizajn po meri naročnika.
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MEAVISTA
zavese, senčila, 
tekstil za oblazinjenje, 
preproge

PEKLENK
izdelava pohištva 
po meri

VISTRA
trgovina in salon s 
keramiko ter materialom 
za ogrevanje in vodovod

MIŠTRAFOVIĆ
slikopleskarska, 
suhomontažna in 
dekorativna dela

ZI INVESTICIJE
gradbena dela
  

HOJAN
elektroinštalacije

VIZIJA 
NEPREMIČNINE
posredovanje pri prodaji 
in oddaji nepremičnin

TG GEODEZIJA 
geodetske storitve

HT INŠTALACIJE
strojne inštalacije,
adaptacije kopalnic



ALARM
požarna preventiva,
varnost pri delu

zdravja pri delu ter varstva pred požarom. 
Svojim strankam prihranimo glavobol 
zaradi nevarnosti delovnih nesreč in z 
delom povezanih poškodb ter okvar zdravja 
zaposlenih ali možnosti obiska delovnega 
oziroma požarnega inšpektorja. Z izdelavo 
požarnih redov, požarnih načrtov, načrtov 
evakuacije ter rednimi servisi gasilnih 

Pisani paleti svojih strank, ki nam 
zaupajo že več kot 25 let, zagotavljamo 
miren spanec, saj namesto njih v vlogi 
koordinatorja za varnost in zdravje pri 
delu skrbimo za varno in urejeno delo na 
gradbiščih. A tu se naša skrb za varnost 
šele začne. Skrbimo za izvajanje vseh vrst 
strokovnih nalog s področja varnosti in 

naprav skrbimo tudi za požarno varnost v 
gospodarskih in večstanovanjskih bivalnih 
objektih. Skrbimo za vse, ki jim je požarna 
in delovna preventiva najboljše zdravilo za 
reševanje težav, in skrbimo, da vse naše 
stranke razumejo nevarnosti tudi v praksi in 
se v ključnih trenutkih znajo pravilno odzvati. 

ŽE ČETRT STOLETJA SKRBIMO ZA VARNOST

Alarm je družinsko podjetje, specializirano za varstvo pri 
delu, požarno varstvo in elektromeritve.  

SKRB ZA VARNOST JE NAŠE
POSLANSTVO

SPECIALIZIRANI SMO ZA:
    •      Izvajanje strokovnih nalog s 
            področja varnosti in zdravja pri delu
    •      Izvajanje strokovnih nalog s
            področja požarnega varstva
    •      Izvajanje nalog koordinatorja za varnost      
            in zdravje pri delu  v pripravljalni fazi 
            projekta in v izvajalni fazi projekta
    •      Izvajanje kontrolnih pregledov
            meritev elektroinštalacij in
            strelovodnih naprav
    •      Servisiranje ročnih in prevoznih
            gasilnih aparatov
    •      Pregledovanje in preizkušanje
            hidrantnih omrežij
    •      Izvajanje kontrolnih pregledov in      
            preizkusov opreme pod tlakom

Strokovnost, najvišja stopnja poklicne
skrbnosti, dolgoletne izkušnje ter dolg
seznam strank, ki nam zaupajo, vse
to so argumenti na naši strani. To je
tista varna stran, na kateri z veseljem
pričakujemo tudi vas.
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TISKARNA ENX
grafična oprema 
objektov

MEAVISTA
zavese, senčila, 
tekstil za oblazinjenje, 
preproge

PEKLENK
izdelava pohištva 
po meri

VISTRA
trgovina in salon s 
keramiko ter materialom 
za ogrevanje in vodovod

MIŠTRAFOVIĆ
slikopleskarska, 
suhomontažna in 
dekorativna dela

ZI INVESTICIJE
gradbena dela
  

HOJAN
elektroinštalacije

VIZIJA 
NEPREMIČNINE
posredovanje pri prodaji 
in oddaji nepremičnin

TG GEODEZIJA 
geodetske storitve

HT INŠTALACIJE
strojne inštalacije,
adaptacije kopalnic


