Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 21. 12. 2020
Število objav: 10
Internet: 8
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 10
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Povzetek

Naslov

Občini Rogatec in Kozje bosta gradili domova za starejše

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 12. 2020

Avtor

STA , B. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Občini Rogatec in Kozje sta pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo dislociranih enot Doma upokojencev Šmarje pri
Jelšah. Fotografija je simbolična. Kot je za STA povedal rogaški župan Martin Mikolič, je vrednost naložbe...

Naslov

Občina Mokronog-Trebelno komunalno opremila prvo fazo Poslovne cone Puščava

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 20. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je komunalno opremila prvo fazo Poslovne cone Puščava in s tem vzpostavila pogoje za gradnjo dveh proizvodnih
objektov, ki naj bi na lokaciji začela delovati v treh letih. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Komunalne gradnje iz
Grosuplja, so sporočili iz občine. "Zagotavljanje gospodarskega razvoja je nujno...

Naslov

V Rogatcu in Kozjem dobili gradbeno dovoljenje za gradnjo domov starejših

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 20. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Občini Rogatec in Kozje sta pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo dislociranih enot Doma upokojencev Šmarje pri
Jelšah. Kot je za STA povedal rogaški župan Martin Mikolič, je vrednost naložbe v njihovi občini ocenjena...

Naslov

Marles ljudem že desetletja uresničuje življenjske sanje

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Marles ljudem že desetletja uresničuje življenjske sanje Promo icon Sponzoriran članek 21.12.2020, 03.00 Gradnja
hiše je eden najpomembnejših trenutkov v posameznikovem življenju. V Marlesu se zato zavedajo, da kot vodilni
slovenski proizvajalec lesenih montažnih...

Naslov

Vrata, ki nas pozdravijo ob našem prihodu in odhodu

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pridobivajo s podkovanim tehničnim znanjem, pridobljenim na izkušnjah iz terena, šolanjem pri dobavitelju in z veliko
osebne radovednosti glede vrat in gradnje. Njihova skrb so vrata in zaupanje, ki ga vzpostavijo s kupcem, z željo, da
kupec prejme vrata, ki jih bo z veseljem uporabljal še leta. O nas Podjetje...
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Naslov

Naslednje poletje pišite novo zgodbo

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...domačem, tako kot tujih trgih. In prav tradicija ter bogate izkušnje nam omogočajo, da vam lahko naši strokovnjaki
najbolje svetujejo pri nakupu bazena. Gradnja bazena Za najprimernejši čas vgradnje bazena velja pomlad, ki bo
kmalu spet tu. Seveda je bazen mogoče postaviti tudi v drugih letnih časih, kompletna...

Naslov

Novogradnja na sončni lokaciji pod Pekrsko gorco

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...stanovanja imajo razgled na Pohorje, Pekrsko gorco ali gričevje proti Piramidi, Kalvariji. Novogradnjo Studenški
razgledi odlikuje sodobna gradnja po najsodobnejših pristopih, pri gradnji pa so uporabljeni visokokakovostni materiali,
kar omogoča visokoenergetsko učinkovitost objekta. Ogrevanje bo omogočeno s talnim gretjem...

Naslov

(FOTO) Hiša za dva: oaza brezkompromisnosti in iskrenosti

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 12. 2020

Avtor

Liljana Vogrinec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lahkotno ograjo zagotavlja svetlost, zračnost in preglednost nad interjerjem. MARLES HIŠE MARIBOR Toplota in
ugodna bivalna klima Koncept trajnostne gradnje je bil lastnikoma blizu. V hišo je vgrajen sistem toplotne črpalke.
Odločila sta se za kompaktno enoto za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje hkrati....

Naslov

Kmalu novi enoti doma upokojencev

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 21. 12. 2020

Avtor

S. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 42 cm2

...Jelšah. Vrednost naložbe v rogaški občini je ocenjena na 2,5 milijona, v Kozjem pa na 3,5 milijona evrov; večino naj
bi zagotovilo ministrstvo za delo. Gradnja obeh enot se bo po poročanju STA začela predvidoma v drugi polovici
prihodnjega leta in sklenila leta 2023. S. B....

Naslov

S TOPLOTNO ČRPALKO V 15 LETIH PRIHRANIMO ZA EN AVTO

Medij

Večer - Kvadrati, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Kvadrati; 21. 12. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 1.719 cm
2

...Opaža, daje uporabnikom vse bolj pomembno, daje upravljanje ogrevalnega sistema enostavno in dosegljivo kjerkoli
tudi s pametnim telefonom. "Trendi v gradbeništvu kažejo, daje čedalje pomembnejši tudi videz toplotne črpalke, tako
notranje kot zunanje enote. Glede na velikost novogradenj in pripadajočih zemljišč je...
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https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5...

B.K./STA

Občini Rogatec
0

in

20. Dec 2020, 11:36

Deli na:

Facebook

Kozje bosta gradili domova za starejše
Posodobljeno: 11:38

20.12.2020

/

Twitter

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Občini Rogatec in Kozje sta pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo dislociranih enot
Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.

Profimedia

Fotografija

je

simbolična.

Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Instagramu

Kot je za STA povedal rogaški župan Martin Mikolič je vrednost naložbe v njihovi občini ocenjena na
2,5 milijona evrov. Županja Kozjega Milenca Krajnc pa je naložbo v Kozjem ocenila na 3,5 milijona
evrov.
,
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Po Mikoličevih besedah naj

bi

gradnjo dislocirane enote

v

Rogatcu začeli

v

drugi polovici prihodnjega

drugi polovici leta 2023 bodo enoto, ki bo lahko sprejela 35 oskrbovancev,
dveh gospodinjskih enotah, predali namenu.
leta. V

ti

pa bodo bivali

v

Gradnja je predvidena na več kot 8000 kvadratnih metrov velikem zemljišču ob stanovanjskih blokih v
Hofmanovi ulici v Rogatcu. Dislocirana enota, ki bo imela tri etaže, v pritličju pa bodo avla z recepcijo,
prostori za druženje, fizioterapija in servisni prostori, je vključena tudi v načrt razvojnih programov
Občine Rogatec za obdobje 2020-2023.
Gradnjo dislocirane enote v Kozjem, ki bo v neposredni bližini zdravstvene postaje Kozje, bodo
predvidoma začeli septembra prihodnje leto in končali junija leta 2023. Enota bo lahko sprejela 49
stanovalcev, vselitev prvih uporabnikov pa je predvidena septembra leta 2023, je še dejala Krajnčeva.
bi

zagotovilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve

in

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Večino denarja za obe dislocirani enoti naj
enake možnosti.
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Občina Mokronog-Trebelno komunalno
opremila prvo fazo Poslovne cone Puščava
Občina Mokronog-Trebelno je komunalno opremila prvo fazo Poslovne cone Puščava in s tem vzpostavila pogoje za
gradnjo dveh proizvodnih objektov, ki naj bi na lokaciji začela delovati v treh letih. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje
Komunalne gradnje iz Grosuplja, so sporočili iz občine.
"Zagotavljanje gospodarskega razvoja je nujno povezano z zagotavljanjem novih poslovnih površin. Tega se zavedamo
tudi v občini Mokronog-Trebelno, zato smo z naložbo izboljšali pogoje za poslovanje obstoječih ter nastanek, rast in
razvoj novih delovnih mest. Oba investitorja sta zanesljiva gospodarska subjekta, ki bosta zaradi ustrezne infrastrukture v
poslovni coni lahko širila svojo dejavnost in s tem prispevala h gospodarskemu razvoju občine, regije in države," je dejala
direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno Mojca Pekolj.
Poslovna cona Puščava leži na severovzhodni strani naselja Puščava ob meji z občino Šentrupert, v neposredni bližini
železniške postaje in občinskega središča Mokronog. Območje je veliko približno sedem hektarjev, v zadnjih mesecih pa
je občina komunalno opremila jugozahodni del, ki obsega 1,6 hektarja, pri čemer je za gospodarstvo v tej fazi
namenjenega skoraj hektar.
Eden od investitorjev je podjetje Sep, ki se na sedanji lokaciji v Mokronogu ne more več širiti, tu pa ima možnost za
boljša delovna mesta z drugačnimi tehnologijami, je pojasnil direktor podjetja Sep Edmund Pal."V tem obdobju so se
razmere nekoliko spremenile, ampak ne glede na to računamo, da bomo v naslednjem letu pridobili gradbeno dovoljeno
in nadaljevali industrijsko cono v smeri, kot je bila zastavljena," je dodal.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Končna vrednost gradbenih del je bila nekaj več kot 492.000 evrov z DDV, končna vrednost celotnega projekta pa je
535.000 evrov. Pridobljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v delu EU znašajo dobrih 322.000 evrov,
slovenski del pa predstavlja 107.000 evrov. Občina je skoraj 105.000 evrov zagotovila iz občinskega proračuna, so še
spomnili.
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V Rogatcu in Kozjem dobili gradbeno
dovoljenje za gradnjo domov starejših
Občini Rogatec in Kozje sta pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo dislociranih enot Doma upokojencev Šmarje pri
Jelšah. Kot je za STA povedal rogaški župan Martin Mikolič, je vrednost naložbe v njihovi občini ocenjena na 2,5 milijona
evrov. Županja Kozjega Milenca Krajnc pa je za STA naložbo v Kozjem ocenila na 3,5 milijona evrov.
Po Mikoličevih besedah naj bi gradnjo dislocirane enote v Rogatcu začeli v drugi polovici prihodnjega leta. V drugi
polovici leta 2023 bodo enoto, ki bo lahko sprejela 35 oskrbovancev, ti pa bodo bivali v dveh gospodinjskih enotah,
predali namenu.
Gradnja je predvidena na več kot 8000 kvadratnih metrov velikem zemljišču ob stanovanjskih blokih v Hofmanovi ulici v
Rogatcu. Dislocirana enota, ki bo imela tri etaže, v pritličju pa bodo avla z recepcijo, prostori za druženje, fizioterapija in
servisni prostori, je vključena tudi v načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020-2023.
Gradnjo dislocirane enote v Kozjem, ki bo v neposredni bližini zdravstvene postaje Kozje, bodo predvidoma začeli
septembra prihodnje leto in končali junija leta 2023. Enota bo lahko sprejela 49 stanovalcev, vselitev prvih uporabnikov
pa je predvidena septembra leta 2023, je še dejala Krajnčeva.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Večino denarja za obe dislocirani enoti naj bi zagotovilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
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Marles ljudem že desetletja uresničuje življenjske sanje

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Odpri galerijo
Marles Bella
Arhiv Naročnika

Sponzoriran članek

21.12.2020, 03.00

Gradnja hiše je eden najpomembnejših trenutkov v posameznikovem življenju. V Marlesu se
zato zavedajo, da kot vodilni slovenski proizvajalec lesenih montažnih objektov z najdaljšo
tradicijo v življenjih ljudi igrajo izjemno pomembno vlogo. Svoj posel tako jemljejo zelo na
osebni ravni, saj kupcem uresničujejo življenjske cilje in sanje.
V Marlesu s kupci pletejo zelo tesne stike. Že v fazi izdelave projektne dokumentacije morajo na primer razumeti
posameznikove navade, običaje in tudi njegove zelo osebne značilnosti, da lahko naredijo hišo, ki mu bo služila v vseh
življenjskih obdobjih. Zato se ne gre čuditi podatku, da v marsikateri izmed več kot 28 tisoč hiš, kolikor so jih naredili v
skoraj 80 letih, živi že druga ali celo tretja generacija. V tem dolgem obdobju so si uspeli pri ljudeh pridobiti visoko
raven zaupanja ter svojo blagovno znamko umestiti na mesto najboljšega in največjega slovenskega proizvajalca
montažnih objektov. »V Sloveniji je ljudi, ki bi jim bila naša blagovna znamka tuja, zelo malo oziroma jih praktično ni,«
8
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pravi direktor Matej Vukmanič. Marles
Avstrijo, Švico, Nemčijo in Italijo.

si

ugled uspešno gradi tudi

v

tujini, kamor prodajo dve tretjini vseh hiš, največ

v

Kupce prepričajo dolgoletne izkušnje
Danes je vse več kupcev okoljsko ozaveščenih in izobraženih. Ko iščejo izvajalca, v ožji izbor uvrstijo podjetja, ki
zagotavljajo certificirano kakovost ob ustrezni ceni ter ponujajo popoln servis skozi celotno fazo gradnje. »Zelo
pomembna je tudi energetska varčnost objektov ter možnost popolne individualne zasnove in individualnega
pristopa. Predvsem pa opažamo, da je za kupce zelo pomembna dolgoletna tradicija in stabilnost podjetja,« pravi
sogovornik. »In prav tu spoznajo, da so Marlesovi objekti dolgoročno optimalna izbira, saj z Marlesom izbirajo
udoben, varčen in tehnološko dovršen objekt, v katerem bodo lahko bivale generacije zadovoljnih kupcev.«

Zero Energy Home

je

odziv na sodobne trende

Industrijska proizvodnja montažnih objektov je v zadnjem desetletju doživela razcvet. K temu so veliko pripomogli
naravni in okolju prijazni materiali z majhnim ogljičnim odtisom, prišlo je do razvoja različnih super izolacijskih
materialov, na drugi strani pa so »zgolj« energetsko učinkovite sisteme zamenjali sistemi visoko-učinkovitih
nizkoenergijskih hiš, pasivnih sistemov ter aktivnih hiš.
V razvoj energetsko učinkovitih objektov so zadnja leta v Marlesu ogromno vlagali. Že pred leti so poseben poudarek
namenili konceptu Zero Energy Home s katerim so se odzval na trende, ki gredo v smeri popolne energetske
samozadostnosti večine objektov. Kot eden prvih proizvajalcev lesenih montažnih hiš so zadostil zahtevam nove
evropske direktive o skoraj ničenergijski gradnji.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

,
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Marles Vila R
Arhiv Naročnika

Odlična uporabniška izkušnja

v

domu prihodnosti

Sedaj, ko je energetska učinkovitost pod streho, pa so se lotili razvoja novega koncepta, s katerim bodo zagotovili
najvišjo raven bivanjskega ugodja v okolju z naravnimi trajnostnimi materiali. Z njim želijo še nadgraditi uporabniško
izkušnjo svojih kupcev. Rdeča nit novega koncepta je zagotavljanje zdravega bivanja in čim večjega ugodja, ki ga bodo
uživali stanovalci v njihovih objektih.
Kako bo videti bivanje prihodnosti, želijo pokazati s projektom Dom24h ki ga bo Marles kot vodilni partner izpeljal v
konzorciju 12 slovenskimi podjetij in Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Na sedežu podjetja Marles tako že raste
vzorčni objekt, v katerem bomo živeli, delali in se rekreirali. Bo energetsko samozadosten, kar pomeni, da bo
popolnoma neodvisen od zunanjih virov energije, z viški ustvarjene energije pa bo oskrboval tudi sosednje objekte in
polnil baterije električnih avtomobilov.
,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ta tehnološko dovršen montažni objekt bo narejena iz super izolacijskih materialov, za delovanje bo uporabljal
obnovljive vire energije, vgrajen pa bo imel vrhunski prezračevalni sistem z rekuperacijo, ki lahko vrača do 93
odstotkov energije in poskrbi, da je v dveh urah zrak v hiši v celoti zamenjan.
Uporabniško izkušnjo bodo obogatili vgrajeni inteligentni gospodinjski aparati ter druga notranja oprema s čutnimi
zaznavami za spreminjanje ambientalnega občutka glede na razpoloženjsko stanje uporabnikov. Objekt bodo stanovalci
lahko nadzirali in upravljali prek za to posebej razvitih in naprednih multimedijskih aplikacij.

Prihodnost bivanja in logistike že danes
In še eno partnerstvo so letos sklenili v Marlesu, da bi ljudem olajšali življenje. Že pred časom so namreč spoznali, da
bosta sončna energija in električna mobilnost v prihodnje igrala zelo pomembno vlogo. Zato imajo vse njihove hiše
predpripravo za vgradnjo sončne elektrarne in električne polnilnice. Letos pa so se povezali s podjetjem Porsche
Slovenija oziroma njihovo blagovno znamko Moon. Poslej tako kupcem družinskih hiš ali drugih bivalnih objektov
pri Marlesu ne bo treba skrbeti, kje bodo dobili vse potrebno za brezskrbno in udobno električno mobilnost. Kupci
bodo lahko že ob odločitvi za nakup hiše uredili vse potrebno za nakup in montažo električne polnilnice. Pa ne le to,
odločili se bodo lahko tudi za vgradnjo fotonapetostnega sistema, s katerim bodo energijo pridobivali s pomočjo sonca
in jo hranili v domačem hranilniku električne energije. Če k temu dodamo še odličnost energetsko varčnih Marlesovih
hiš ter inteligentno upravljanje doma, je prihodnost bivanja zagotovljena že danes.
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Vrata, ki nas pozdravijo ob našem prihodu in odhodu

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Odpri galerijo
Arhiv Naročnika

Sponzoriran članek

21.12.2020, 03.00

Vrata v vaš dom so prvi vtis, začetek snidenja. So pozdrav, povabilo
pravih vrat potrebno posvetiti veliko pozornosti.

in

pot. Zato

je

izbiri

Pri menjavi dotrajanih vrat z novimi ali pri nakupu vrat za vašo novogradnjo pa se ne ustavite zgolj pri omejitvah
privlačnosti. Pozornost je potrebno nameniti funkcionalnosti, materialom iz katerih proizvajalec vrata izdeluje in
načinom izvedb, ki jih želimo zadovoljiti.

Najpomembnejša naloga,

ki jo

bodo opravljala vrata

je

varnost

Vrata, ki bodo takšno funkcijo odlično opravljala morajo imeti najboljše certificirane varnostne standarde. Pri
vhodnih vratih Hörmann sta to varnostna razreda RC 3 serijsko pri vseh vhodnih vratih iz aluminija in RC 2 pri
vhodnih vratih iz nerjavnega jekla in aluminija.
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Arhiv Naročnika

Toplotna izolacija garažnih vrat
Pri nakupu garažnih vrat namenite pozornost dobri toplotni izolaciji. Posebej je to pomembno, če se garaža
neposredno dotika hiše, se uporablja kot delavnica ali hobi prostor. Hörmann garažna vrata lahko zagotovijo najboljšo
toplotno izolacijo z lamelami do 67mm debeline.
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Arhiv Naročnika

Izbira ponudnika,

ki

mu zaupate

Poleg varnosti je pomembno i zbrati ponudnika vrat, ki mu lahko zaupate V podjetju Hörmann Slovenija so
zaposleni strokovnjaki za vrata, ki zaupanje kupcev pridobivajo s podkovanim tehničnim znanjem, pridobljenim na
izkušnjah iz terena, šolanjem pri dobavitelju in z veliko osebne radovednosti glede vrat in gradnje. Njihova skrb so vrata
in zaupanje, ki ga vzpostavijo s kupcem, z željo, da kupec prejme vrata, ki jih bo z veseljem uporabljal še leta.
.

O nas
Podjetje Hörmann Slovenija

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

del koncerna Hörmann, ki je sinonim za prodajo kvalitetnih vrat, kar pomeni, da vam lahko
zagotovijo vrata za celotno hišo. Poleg garažnih in vhodnih vrat Hörmann, vam za notranjost vašega doma lahko ponudijo
notranja lesena in zastekljena, pa tudi kovinska krilna vrata Hörmann. Poskrbijo tudi za zapiranje vaših dvorišč s krilnimi ali
drsnimi dvoriščnimi vrati, vse skupaj pa opremijo s pogoni Hörmann.
je

Vabljeni, da se v pestrost ponudbe prepričate v njihovih razstavnih salonih v Petrovčah, Ljubljani in Mariboru, kjer
vam z veseljem postrežejo z nasveti okoli vrat in se skupaj z vami zatopijo v vaše načrte. V kolikor vam je ljubše pa
se na izmero k vam oglasi strokovnjak za vrata. Aktualno stanje o odprtosti salonov, zaradi trenutnih razmer,
spremljajte na spletni strani hormann.si
.

Več na hormann.si

.
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Naslednje poletje pišite novo zgodbo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Odpri galerijo
Arhiv Naročnika

Sponzoriran članek

21.12.2020, 04.11

Sonce, voda in svež zrak, tri stvari, ki bodo vaše poletje naredile nepozabno in edinstveno.
Bazen na domačem dvorišču vam bo prinesel dobro voljo in razpoloženje obenem pa bo to,
če boste želeli, postal kraj, kjer boste z družino in prijatelji preživljali večino prostega časa.
V družinskem podjetju Remax smo zgodbo o tradiciji pričeli pisati že pred več kot 30 leti. Samo v Sloveniji smo do sedaj
postavili več kot 2.000 različnih objektov iz našega programa, na domačem, tako kot tujih trgih. In prav tradicija ter
bogate izkušnje nam omogočajo, da vam lahko naši strokovnjaki najbolje svetujejo pri nakupu bazena.
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Gradnja bazena
Za najprimernejši čas vgradnje bazena velja pomlad, ki bo kmalu spet tu. Seveda je bazen mogoče postaviti tudi v
drugih letnih časih, kompletna dolžina gradnje pa je odvisna od zahtev strank in tipa izbranega bazena. Ta sicer
običajno traja med 10 in 60 dni, najhitreje pa so končani poliestrski in montažni bazeni. Gradnja zidanih ter betonskih
bazenov pa traja nekoliko dlje. Stranke se kljub temu najpogosteje odločajo ravno za ta tip bazena.

Kakšne so prednosti grajenih bazenov?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Odlikujejo jih predvsem dolga življenjska doba in kakovost. A vendar, da bo temu res tako je njegovo gradnjo potrebno
prepustiti strokovnjakom, ki bodo poskrbeli za pravilno izvedbo in s tem zagotovili, da bo bazen dolgo služil svojemu
namenu. Med prednosti lahko štejemo tudi dejstvo, da so zelo prilagodljivi glede na posameznika – poljubne oblike in
velikosti, raznoliki materiali. »Obvezna« oprema pri tovrstnem bazenu pa je pravzaprav samo izolacija bazena za
vodotesnost in filtrirna naprava. Za povečanje udobja pa je sicer na voljo še veliko dodatne opreme.

Arhiv Naročnika
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»V

večini primerov
solarno pokrivalo,

3/4

stranke odločijo še za razsvetljavo, ogrevanje, avtomatsko vzdrževanje, avtomatski sesalec,
... če pa vgradimo še protitočno napravo ali masaže je udobje zares na vrhuncu.«
se

Ostali tipi bazenov
Grajeni bazeni niso edini,
nerjaveče kovine,….

ki jih

poznamo. Na trgu najdemo še montažne, poliestrske (keramične, karbonske,

...),

iz

s

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Sicer pa je v zadnjem času mogoče opaziti povečano zanimanje za manjše plavalne bazene. Ti so namreč v kombinaciji
plavalnim tokom idealni za pripravo na triatlon, krepitev mišic in sklepov, ali pa preprosto za druženje z družino.
Odlikujejo jih majhne dimenzije, dober plavalni tok in enostavnost vzdrževanja.
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Arhiv Naročnika

Redno vzdrževanje bazena

je

izrednega pomena

Dosledno vzdrževanje bo bazenu zagotovo podaljšalo življenjsko dobo. In to so stvari, o katerih je potrebno razmišljati
že pred nakupom, saj ta po sebi ni dovolj. Pri vzdrževanju si lahko pomagamo s filtrirno napravo, bazenskim sesalcem,
bazensko vodo pa vzdržujemo tudi z dezinfekcijskimi sredstvi in sredstvi za preprečevanje alg. Za vzdrževanje vode se
vedno več lastnikov bazenov odloča za sisteme za avtomatsko vzdrževanje vode.
nakup bazena prav gotovo spada med tiste večje družinske investicije vendar je ob dejstvu, da bo namakanje
postalo del vaših vsakodnevnih užitkov, neprecenljivo. Morda pa boste tudi vi ta občutek spoznali že kaj kmalu.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ja,

v

intimi

Več: remax.si
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Novogradnja na sončni lokaciji pod Pekrsko gorco

Odpri galerijo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Studenški razgledi
Remax

Sponzoriran članek

21.12.2020, 04.00

Veseli december je tu ne glede na vse, kar se dogaja okoli nas. A vendar nas nič ne more odvrnite od tega, da sanjarimo
in planiramo. Kje in kakšen bo naš novi dom?
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Remax

»Vem, kaj bi bilo za našo družino najboljše: stanovanje! Naj bo v mestu, a vendarle blizu narave, tako, da si oblečem trenirko in
že tečem … In novo mora biti, z modernimi materiali, saj se ne želimo mesece ukvarjati s prenavljanjem in kasneje skrbeti za
popravila … Energetska učinkovitost in stroški, ja, pomembni temi. Parkirišče mora biti na voljo, saj ga ob vrnitvi iz službe raje
ne bi iskali …Terasa, razgled ali pa morda atrijsko stanovanje? Atrij, lastna zelenica pred svojo dnevno sobo, piknik …«

V septembru zaključena novogradnja na sončni lokaciji pod Pekrsko gorco,
imenovana Studenški razgledi , ponuja vse to: bližino narave, pa vendarle dostop do
mesta v samo nekaj minutah.
Stanovanja v dveh trinadstropnih blokih so gotova in od septembra vseljiva.
Objekti gostijo skupno 57 od eno- do štiriinpolsobnih stanovanj.
Na voljo jih je še nekaj v nadstropju in pritličju z atraktivnimi atriji.
Bivalni prostori so oblikovani v enoprostorskih rešitvah z izhodom na teraso, ložo ali dalje v atrij. Mnoga
stanovanja imajo razgled na Pohorje, Pekrsko gorco ali gričevje proti Piramidi, Kalvariji.
Novogradnjo Studenški razgledi odlikuje sodobna gradnja po najsodobnejših pristopih, pri gradnji pa so
uporabljeni visokokakovostni materiali, kar omogoča visokoenergetsko učinkovitost objekta.
Ogrevanje bo omogočeno s talnim gretjem z lastno centralno toplotno črpalko, hlajenje pa s tako imenovanimi
split klimatskimi enotami, nameščenimi v bivalnih prostorih oziroma na strehi objekta. Na zunanji strani
steklenih površin so nameščene kovinske žaluzije na električni pogon. Vse omenjeno bo omogočalo individualno
reguliranje temperature v stanovanju in optimiziranje stroškov porabe.
Parkirna mesta so opcijsko na voljo v dveh kletnih etažah, z omogočenim električnim priključkom za polnjenje
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avtomobila.
V Domu pod gorco

je

po dogovoru na voljo možnost koriščenja različnih njihovih storitev.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Remax

Če razmišljate o opcijah financiranja: Gorenjska banka
individualne razgovore in obravnave.

je

naš partner za ugodne kreditne pogoje, pripravljena na

V ceno stanovanja je všteto: vse napeljave in stavbno pohištvo, talne obloge iz izbranih in kakovostnih materialov
(parket in keramika) in tudi v celoti s sanitarno keramiko opremljena kopalnica.

Na voljo je še nekaj stanovanj, preglejte možnosti in razmislite o Studenških
razgledih kot svoji novi kakovosti bivanja v prihajajočem letu.
Ne spreglejte, pripravili smo tudi nekaj prazničnih cenovnih ponudb za atrijska
stanovanja. Pa srečno v novem!
Več informacij: RE/MAX, Dika Vranc, gsm 051 364 886, dika.vranc@re-max.si in Goran
Krajnčič, gsm 051 414 207, goran.krajncic@re-max.si ; www.studenski-razgledi.si
.
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(FOTO) Hiša za dva: oaza brezkompromisnosti in iskrenosti

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Odpri galerijo
Marles hiše Maribor

Liljana Vogrinec

21.12.2020, 02.00

Podobo edinstvene montažne hiše nedaleč od reke Krke zaznamujejo razgibane linije in
robovi. S svetlimi zidovi naredi prostorni dom še večji vtis s prepletom sodobnega dizajna
podeželskega ozadja.

in

Zaradi rahle klančine se zdi, kot da je hiša zlita z okoliškimi hribi. Tako poleti, ko se v njenih oknih odseva zelenje, kot
pozimi, ko skoraj izgine pod debelo snežno odejo, se skladno vklopi v naravo. Lesena Marlesova montažna hiša v
ruralnem naselju lastnikoma pomeni uresničitev dolgoletnih sanj. Pod svojo streho sta si želela združiti bivanje in delo,
kar je privilegij, ki ga ima le malo ljudi. In hotela sta se čim prej preseliti iz bloka na podeželje, od koder tudi izhajata.
Odločila sta se za čudovito pokrajino ob izviru reke Krke. Umeščena je v okolje, kjer se bohotijo hrastovi in smrekovi
gozdovi ter razgibani travniki. Izbrana lokacija podarja hiši zračnost in obsijanost s soncem.
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Lastnika Marlesove lesene montažne hiše cenita dobro arhitekturo
posebej zanju.
Marles hiše Maribor

in

modernizem. Odločila

sta se

za stavbo geometrijskih oblik,

ki je

bila zasnovana

Zaupanje od faze projektiranja
Ena ključnih iztočnic pred začetkom projektiranja je bila želja lastnikov po sodobno zasnovani hiši, opremljeni z
najsodobnejšo tehnologijo. Druga želja je bila čim bolj odprta zasnova prostorov, pripravljena za druženje in
komunikacijo med stanovalci in obiskovalci. Izrazila sta težnjo tudi po predelu v hiši, v katerem bi gostje med bivanjem
lahko imeli nekaj več zasebnosti. S temi izhodišči sta se podala v iskanje arhitekta. V podjetju Marles, ki stoji za
uresničenjem izvedbe te sanjske hiše, so jima predlagali arhitekta Miha Miholiča. "Znal je poslušati, takoj je začutil, kaj
hočeva," razkrije lastnica. "Pokazala sva mu hišo znanega kanadskega arhitekta Davida Smalla in je zadeve odlično
vkomponiral v načrt najine hiše. Veliko nama je tudi svetoval in sva mu z veseljem prisluhnila." Podobno kot v
razgovorih z Marlesovimi komercialisti sta tudi do arhitekta takoj začutila zaupanje.
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Prosti čas lastnika rada preživita na vrtu
Marles hiše Maribor

in

terasi, kjer

se v

3/7

toplih dneh družita s prijatelji.

Razkošje volumna in narave
Pogled iz skoraj vsakega kotička dnevnega bivalnega dela odkriva ambient v celoti, kar daje močan vtis globine in
širine. Da bi bili kuhinja, dnevni in jedilni prostor čim bolj svetli, so zliti v enem velikem prostoru. Prostorska
organizacija je logična: kletni prostori so namenjeni shranjevanju in tehniki. Nivojska etaža je za bivanje, pri čemer
pritličje oklepa osrednji atrij. To omogoča direkten dostop v dnevni prostor. Popolne zasebnosti je deležna glavna
spalnica, do katere se pride skozi sodobno opremljeno kopalnico. Spalnica je zasnovana brez neželenih in nepotrebnih
barvnih in oblikovalskih dražljajev.
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Moderen lestenec nad jedilno mizo razkošno zapolni odprti prostor.
Marles hiše Maribor

Funkcionalno zasnovana postelja s sivim oblazinjenim hrbtiščem je pri vzglavju vpeta v steno in daje udoben naslon, ko
v podaljšanem jutranjem poležavanju skozi panoramsko okno sončni žarki razpirajo jutranje meglice. Hiša HJ je kot
zasebno zatočišče z galerijo, v kateri so svoj prostor našli lepi, pogosto starodobni predmeti, umetniške slike, knjige.
Visok volumen, ki obdaja osrednji prostor, je čudovita podlaga za impozantni lestenec, ki nosi značaj oblikovalske
ekskluzivnosti. Dizajnerska miza, postavljena v osrednji bivalni del, je središče doma. Ob njej je velik in sodobno
oblikovan kamin, ki ponuja udobje ob ognjišču v hladnih mesecih.

Zasnova,

ki

omogoča druženje

ali

zasebnost

Geometrijsko izčiščeno postavitev pohištvenih elementov kuhinje omehčajo barviti barski stoli ob pultu za hitro
obedovanje in jutranje kramljanje ob dišeči kavi. Kuhinja je zasnovana tako, da so kuhinjski pripomočki, dodatki in bela
tehnika skriti za vratci kuhinjskih omar. V smeri proti jedilnici prostorni delovni pult omogoča popoln pregled nad
celotnim dnevnim prostorom ter svetlo in zračno predsobo, od koder vodi stopnišče, opasano s hrastovim parketom, ki
pelje v etažo višje. Tam so spalnica, bralni kotiček, soba za goste in priročna terasa z lesenim opažem. Svetlobo v
temnejših delih dneva v prostor vnašajo svetila z neposredno ali posredno osvetlitvijo. Zgornje nadstropje, ki je
potegnjeno iz središča stavbe ter odpira in obenem objema notranji volumen hiše, je tako nadgradnja, ob kateri dobi
bivanje prav poseben pomen. Pametna zasnova, prostorni kotički in navdihujoča naravna okolica omogočajo uživanje v
družbi ali zasebnosti.
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Udobna kopalnica s toplo keramiko na tleh
Marles hiše Maribor

in

veliko kadjo za razvajanje. Osvetlitev

je

zasnovana

z

modernimi nevpadljivimi arhitekturnimi LED-svetili.

Igra svetlobe in senc
Ko sta začela izbirati notranje pohištvo, ploščice, talne obloge …, sta se investitorja znašla pred nešteto vprašanji: "Kako
bo to videti ob tej steni, pa barva – bo v redu, kaj bova?" Odločila sta se, da opremljanje prostorov raje prepustita
profesionalcem. Izbrala sta Irmino in Petra Klenovška iz arhitekturnega studia Arhideja. "Omenila sva jima najine želje
in skrbno sta jih vnesla v idejno zasnovo. Pred izvedbo sta nama celoten projekt notranje ureditve tako nazorno
predstavila, da sva z vizualizacijo dobila popolno predstavo o predvidenem ambientu." Vgrajeno pohištvo je izdelano
po meri, barvno in oblikovno nevtralno je tako rekoč brezčasno. "Pri izbiri barvne palete in materialov sva črpala
navdih iz narave. Za naju bi bilo idealno, če hiša ne bi potrebovala zunanjega senčenja, vendar vgrajeni sistem
avtomatskega delovanja senčil omogoča, da je doseženo pričakovano lagodnost bivanja," razlagata lastnika hiše.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Podest, do katerega vodijo notranje stopnice,
Marles hiše Maribor

z

navidez lahkotno ograjo zagotavlja svetlost, zračnost

in

preglednost nad interjerjem.

Toplota in ugodna bivalna klima
Koncept trajnostne gradnje je bil lastnikoma blizu. V hišo je vgrajen sistem toplotne črpalke. Odločila sta se za
kompaktno enoto za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje hkrati. Ta naprava združuje vse sisteme in potrebuje zelo malo
prostora. Kompaktna enota vsebuje toplotno črpalko zrak–voda, ki skrbi za ogrevanje preko talnega sistema, in 180litrski bojler za sanitarno vodo in rekuperacijsko enoto z integrirano toplotno črpalko zrak–zrak za aktivno
prezračevanje in kompleksno regulacijo celotnega sistema. Zaradi usklajenega delovanja komponent naprave, ki hkrati
skrbijo za ogrevanje prek talnega sistema, za pripravo sanitarne vode, prezračevanje in po potrebi za hlajenje, naprava
zagotavlja najugodnejšo bivalno klimo brez dodatnih naprav z zelo nizkimi stroški.

Vez

z

vrtom in pristno naravo

Ko smo ob obisku lastnika vprašali, kako doživljata novo bivalno okolje, sta razkrila: "Občutek je fantastičen. Včasih sva
veliko potovala, zdaj pa raje uživava doma." Odkar sta se pred dvema letoma preselila iz stanovanja v hišo, imata tudi
večkrat obiske: pogosto se najavijo sosedje, vnuka prideta čez vikend ali na počitnice, končno lahko tudi sorodnikom iz
Kanade, ki zelo radi obiščejo Slovenijo, ponudita prenočišče. Lastnikoma veliko pomeni vrt in z njegovo obdelavo
stremita k samooskrbi. V kratkem nameravata razširiti sadovnjak. Prosti čas preživita na vrtu in sprehodih, zelo rada ob
kavi kramljata s sosedi in se v toplih mesecih družita s prijatelji na terasi. Ko pa pride hladno obdobje, se zatečeta v
prostorno hišo z izvrstno načrtovanimi zasteklitvami: "Kdo bi se branil pogleda na srnjaka, ki se pase na obronku gozda,
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meji na hišno dvorišče, ali na sokola, ki si za postanek izbere vejo bližnje smreke, ko kramljaš ob dišeči kavi," se proti
vrtu ozreta lastnika, ki sta vidno navdušena nad hišo, ugnezdeno v večno spreminjajočo se pokrajino.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Gradbeno dovoljenje
Kmalu

novi enoti doma

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

upokojencev

Šmarje

pri

Rogatec

in

bili

Jelšah
Kozje

gradbeno

zidavo

-

Občini

sta prido-

dovoljenje

dislociranih

za

enot Doma

Jelšah.
Vrednost naložbe v rogaški
občini je ocenjena na 2,5
upokojencev Šmarje pri

milijona,

v Kozjem

milijona evrov;
zagotovilo
Gradnja

pa na 3,5

večino

obeh

enot se

bi
delo.

naj

ministrstvo za

bo po

po-

ročanju STA začela predvidoma
v drugi polovici
leta

in

sklenila

prihodnjega
leta 2023.

S.

B.
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S TOPLOTNO ČRPALKO V 15 LETIH
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

PRIHRANIMO ZA EN AVTO
So varčne, okolju prijazne, enostavne za uporabo in praktično
ne potrebujejo vzdrževanja, zato se ljudje za toplotne črpalke odločajo

tako v novogradnjah kot pri prenovi ogrevalnega sistema.
VEROVNIK

SANJA

Velika večina Slovencev seje še nedav-

Do 75 odstotkov nižji stroški ogrevanja

no ogrevala z

Zakaj je pri odločitvi za zamenjavo

kih

lesnimi

statističnega

kar 41
Boris

odstotkov prebivalcev,
Gojkošek

odstotkov,

plinom,

z daljinsko toploto
utekočinjenim

toplotne

črpalko,

ki

seje

navaja

prav

sedem

naftnim

plinom

sodijo

ter

tri

leta povečal

črpalko

da

kljub

za

enostavnost

odstotkov.

črpalko

v

v

uporab-

najbolj prepriča dejstvo,

"Povedano
15 letih lahko

primerjavi

s

toplotna
kar

do

z drugimi
s toplotno

kurilnim

oljem

toplotno

črpalko

podjetju

jc

Gorenje

odločitvijo

ponudniki

'Včasih so

dražj

1

za

ker je toplotna črpalka
delajo

hidravlične

življenjske
in

kakovostno

rešitve,
dobe

ki

in

nekateri izvajalci
primer

na

do petnajst odstotkov. Vendar

ker

nakup

za

nasvete ponudnikov

inštalaterjev,
in

v

da pred

poslušamo

ogrevanja s toplo-

njenih besedah

v

dolgoročna, zato
svetujejo,

...,"

Suzana Guček iz podjetja

višji začetni investiciji

besedami:

Investicija

"Odlikujejo jo

črpalka zniža stroške ogrevanja
75

Dražji tudi bolj kakovostni

izbira

stroški ogrevanja

našteje prednosti
tno

nike o nakupu

tudi

In prav odstotek

zadnja

nizki

Kronoterm. Po

se ogrevajo s toplotno

šest odstotkov.

črpalka?

prilagodljivost,

uporabe,

z zemeljskim
oljem,

toplotna

varnost,

in trije odstotki

kamor

črpalke.

Slovencev,

ogrevalne naprave najboljša

sejih je grelo 26

kurilnim

s

energijo okolja,

podat-

iz podjetja Seltron. Z

11 odstotkov

devet

po

urada je bilo takih

električno energijo

z

gorivi,

dražja,
in

ker

deset

ne zato,
ampak

ponujajo

omogočajo

toplotne

daljšo

črpalke

optimalno delovanje celotnega

sistema," pojasnjujejo v Gorenju.
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[ 1 ]

Toplotna

črpalka

enega od

energije.
odvisno
parceli,
pa od

lahko

Kateri vir
od

prihranimo

Izkorišča

štirih obnovljivih

boste

velikosti

izoliranosti

stavbe.

Opaža,

daje uporabnikom vse
daje upravljanje

sistema enostavno in
tudi s pametnim

[ 2

]

V

hiši je treba

predvideti

notranjo enoto,

kjer

in ekspanzijsko

ocenah

strokovnjakov

dva kvadratna

površin.

za

bi za integrirano

črpalko

vsaj

mesto

posodo

po

potrebovali

metra bivalnih

Oktobra jo vklopite,

od razlogov

Eden

Gučkova.

črpalke je

pomembno,

predvsem

hiše,

pravi

izbrali, je

razmer na posamezni

toplotne

za nov družinski avto srednje-

ga razreda,"

virov

kažejo,

beništvu

tudi

videz

gradenj in

no,

ogrevalnega

"Trendi

daje čedalje
črpalke,

enote.

kot zunanje

jetja E2E

v grad-

pomembnejši

tako

Glede na

pripadajočih

notranje

velikost

novo-

zemljišč je pomemb-

notranja enota zavzame malo prosto-

da

Biti mora tiha, brez

ra in se zlije s pohištvom.
zvočnih in svetlobnih

uporabnik

lahko

tudi za zunanjo

nanjo.

enoto, ki

Enako velja

ne sme kaziti

z arhitekturno podobo hiše."
opaža,

da na večje

vplivajo tudi

nizke cene

sicer

črpalk,

eden

od

glasno

črpalke

ločijo

nakupu

posvetiti

sno toplotno

na medsosedske

ga

bo oddajala,

Uporabniki
govnika

se oktobra ogre-

in aprila izklopi,"

ne potrebujejo

za gorivo, zato je v hiši
prostor za postavitev

tako

nikakršnega

zato je

...,

Glavič.

zalo-

potreben

le

črpalke. Prav

dela s pripravo

denimo z nošenjem
peletov

pravi

nobenega

manjši
ni

pod-

Glaviča iz

goriva,

drv, nasipavanjem

uporaba toplotne

črpalke

enostavna.

pogo-

hrup je

naprava deluje.

je treba pri

in bivanje

hrupa, ki

spanec."

iz zraka,

v poletnem

hladiti prostore.

in še

nakupom

času, z njo je mogoče tudi

vedeti,

kje

bo

najmanj motila okolico

uporabnikov," našteje sogovornica
izbiri toplotne

najbolje ponudniku

bo znal

vode ali zemlje.

poskrbi za sanitarno

Pomembnoje

da bo

doda: "Ob

denimo

kako

"Toplotna črpalka lahko

ogreva prostore,

Lahko
vodo

daje pred

poznati vsaj osnovna dejstva,

dobro

naprava stala,

bo jezila samo sosedov,

bo kratila tudi vaš

Guček pravi,

Suzana

se toplotne

hitro vplivamo

Zaradi

Zrak, voda, zemlja

po toploti

svetovati

naprave za

črpalke je

predstaviti

v stanovanju,

vaše potrebe,

da vam

pri izbiri najbolj primerne

vas."

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

temveč

prav

pozornost. Z gla-

lahko

odnose.

ne

"In

Temu

posebno

črpalko

"Preprosto

dela.

vklopi

Mihe

ta, da uporabniki z napravo

tudi

izkorišča energijo

toplotnih

da cenenost

po katerih

seboj.

med

ujema-

povpraševanje

napravo:

dejavnikov,

okoli-

Sogovornica

nekaterih

hkrati pa opozori,

sto pomeni

nimajo
vanje

priljubljenost toplotne

po besedah

elementov, takšna, da

pozabi

ce, temveč se mora s svojim videzom
ti

-

dosegljivo kjerkoli

telefonom.

toplotne

bolj

aprila izklopite

za
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prehodom

Pred

na ogrevanje

Servis enkrat na leto

valnega

sistema in energetsko

stanovanjskega

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

njegove

objekta

izolacije,

"To pomeni,
ali

ogre-

učinkovitost

stopnjo

oziroma

opozori

Boris

Gojkošek.

da ni vseeno, ali imamo
ogrevanje,

radiatorsko

torjev

s toplotno

preveriti ustreznost

črpalko je treba

talno

tip radia-

kakšen

imamo, kolikšna je površina in kakšen

je tip

pohištva,

stavbnega

kolikšna je poraba

tudi

pa je koristen

vedno

povprečni

oken,

predvsem

vode,

sanitarne tople

podatek

realen

porabi obstoječega

večletni

o

ener-

genta."

Kaj pa vzdrževanje?
Se sprašujete, koliko

ževanjem
črpalke
pravi

tem
Kot

vsaka

Weishaupt
njeno

delovanje

in

naj črpalko

lahko

črpalke

naj bo nastavljena

pravijo. Kot še omenijo,
kar poveča

od

vzdrževanje

tako

enkrat

tako

da bo

letno. Za brezhibno
njene

minimum,

"Pričakovana

vzdrževanje. V podjetju
proizvajalca,

servis

nastavitve,

črpalka deluje s čim
doba

nastavitve.

ogrevanje

direktnemu

napravo zavarujejo

skupaj

opozorijo

in indirektnemu

z objektom."

ker pozna

delovanje

Temperatura

24

naj bo aktivno

nižjo temperaturo

dvižnega

sanitarne

voda,

delovanja je 20 let in je odvisna
objekta

v VVeishauptu. "Predvsem

udaru strele,

zato svetujemo,

priporoča,

se opravi

pretekla

ur na dan,"

boste

imeli z vzdr-

Sistem toplotne

načeloma ne potrebuje

tlak v sistemu
kar

dela

črpalke?

vzdrževanja,

Bojan Štrukelj iz podjetja Knut.

lacije. Če

in učinkovito

primernosti izbora moči glede na toplotne izgube

kvalitete vgrajenih elementov,"

izpostavljena

potrebuje

pooblaščeni

so zelo pomembne

na zadovoljiv

njeno učinkovitost.

načina uporabe,

vzdržuje

potrebi spremeni

po

"Priporočamo
toplotne

top'otna črpalka

naprava tudi

svetujejo,

delovanje

optimalno.

vode

ogrevalna

toplotne

da lastnik občasno
in

delovanje

leta,

pregledom

sta potrebna

napake,

lih za uporabo,

inšta-

da naprava ne deluje

in temeljitejši pregled
tudi javljajo

obtočnih črpalk,

le z vizualnim

se mu zdi,

Ob

pregleda

obisk

naprave,

ki so

Vse

opisane

kar še olajša

kol

serviserja
naprave

v navodi-

vzdrževanje.

od

in predvsem

zunanja enota je
da uporabniki

Pazite na skriti strošek
Pri izbiri naj velja,

da si

pustite svetovati

izkušenih in kompetentnih

poudari Gojkošek.
in

drugačnih

Ker je danes na trgu

strokovnjakov

od

strokovnjakov,
takih

veliko, sogovornik
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[ 3

Moč toplotne

]

podlagi

črpalke

vlogo

ima bistveno
objekta,

torej

se izračuna na

o stavbi,

podatkov

in strehe,

ki

Toplotne

črpalke

kljub

zrak,

prostore.

s talnim gretjem

novogradenj,

so stalnica

oken,

mejijo na zunanji

zemljo ali hladnejše
]

in vrsta izolacije)

prehodnost zidov,

in toplotna

[ 4

čemer

struktura zunanjega

ovoja stavbe (debelina

tal

pri

gradbena fizika

višji investiciji

saj

nam

močno znižajo

stroške ogrevanja.

pravi, da bo pravi
voril na

strokovnjak načeloma

sleherno

vaše

tno črpalko. Odgovore

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

in razumljivo,

ne slepo

obrnite na podjetje z

cvetkami tudi

pri-

ter pripravil

"Pa še nasvet iz prakse:

forumov

ogrevalne tehnike,

rešitve,

način bivanja,

meri.

po vaši

odgo-

s toplo-

podal jasno

poiskal

verjeti vsem izjavam

spletnih

raznih

vam bo

samodejno

merne za vas in vaš
ponudbo

vprašanje v zvezi

in podatkom

iz

raje se

in podobno,

dolgoletno tradicijo iz

ki bo v nasprotju

s spletnimi

stalo za svojimi izjavami,"

še

opozori Gojkošek.

na trgu danes veliko ponudnikov

Daje

toplotnih

vsem

črpalk,

pa ne

gre

cenejših toplotnih
tributerji ne
kije

opozori

zaupati.

črpalkah,

ljudje

je, daje ta že serijsko

stnih

strošek pri

o katerem dis-

govorijo, je vremenska zaščita,

dražja, kot si

je tudi

tudi Suzana Guček,

"Skriti

mislijo.

vgrajena.

dosegljivost servisa.
napravah je potreben

Najboljše
Pomembna

Pri kakovole servis

zaradi
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Če pa

rednega

vzdrževanja.

motnja

v delovanju, je

nastane kakšna

dobrodošel servis

na daljavo, ki pogosto odpravi težavo,
preden jo stranka

na trgu,

ki se prodajajo

črpalk,

potrebam

objekta.

je

izrednega

pomena tudi enostavnost

Toplotna

prijazna

črpalka

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Izberite kvalificiranega

črpalke

tehnologija tudi

in zagon

za to kvalificirano

izvede

montersko

strokovno

Ker se

podjetje.

na področju

seminarjev,

strokovnih

in

pod-

[ 5

črpalk razvija

j

Preden

kot

izbira

pa poudarijo,

monterja prav tako

izbira toplotne

črpalke.

izkušeni strokovnjaki

toplotnih

črpalk

Pomembno
preverite,
ranjem

in certificiranl
paje tudi,

s področja

izkušnjami.

z veliko

usposabljajo

ter naj

sistema."

uporabnik

zanesljivo

deluje, ali se vam

Preverite

tudi, ali imate

na voljo takojšno

tehnično

in

podporo.

[6]

Osveščeni kupci

toplotne čroalke,

se od

za uporabo in vgradnjo,
arhitekturi
iz

objekta,

okolju prijaznih

očajo

za

ki so preproste

tihe

prilagojene
in narejene

materialov.

nakupom

kako bo z vzdrževanjem

ogrevalnega

Slednji

bodo

pri ponudniku.

da pred

izplača.

kot

"Za montažo naj

poskrbijo

preizkušeni

daje

pomembna

tončno odločitev,

pravzaprav je, kako

opozarjajo v podjetju

nakup

V podjetju Kronoterm

sprejmete

morate vedeti, kaj toplotna črpalka

udeležujejo

Seltron.

naj se redno

monterja

je, da vgradnjo

Pomembno

in

upo-

enostavna in

uporabnika,"

do

toplotne

prilagodljivosti

naj bo

dobra monterska

izobražujejo

se ne prilaga-

ja

rabe.

Poleg

še

toplotnih

zazna. Veliko

z veliko hitrostjo, se
jetja nenehno

in servisi-

■

Ključno je pravilno
načrtovanje
Pri

novogradnjah

so podatki za določitev

v

potrebnega

vsega

črpalko

zvezi

v

projekta,

del

s toplotno
so

katerem

izračunane vse toplotne izgube

je predvidena
vprašanje,

Kronoterm. Ko

pa obnavljamo

oziroma

zamenjali

bomo
seje

strokovnjake,
ustrezno

ki

bodo znal

vami

svetovati.

nezadovoljni
črpalke,

hišo

ogreval n

dobro obrniti na

pest odsvetujejo

večji

na

ka<o načrtovati toplotno

odgovarjajo v podjetju

črpalko,

sistem,

in

ogrevanje,

moč za

Delati

"Kaj

zaradi

posledično

na

lastno

hitro smo lahko

delovanja toplotne
nastanejo

stroški za ogrevanje,

tudi

obenem se v

prostoru ne coseže želena temperatura,"
opozorijo

pri Kronotermu.
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