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Ob uporabi preverjenih uspešnih praks in novih
inovativnih pristopov si prizadevamo prispevati
k napredku naše dejavnosti!
Dolgoletne izkušnje nam omogočajo, da smo
danes vsem strankam in poslovnim partnerjem
zanesljiv partner na področju gradbeništva.

KAZALO
1
2
3
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ZNANJE IN IZKUŠNJE
ZA KAKOVOST
// Z novimi pristopi prispevamo k napredku naše
dejavnosti.
EOQ RECOGNIZED

Z veseljem se posvetimo željam in potrebam vsakega naročnika. Vsako
povpraševanje zato skrbno pregledamo, na podlagi bogatih izkušenj, znanja
in sodobnih tehnologij pa poiščemo optimalno rešitev za vsak objekt.

NAJSODOBNEJŠA TEHNOLOGIJA

Kakovost naših konstrukcij zagotavljamo v vseh fazah, od razvoja
do končnega izdelka, pri čemer imamo vzpostavljen sistem vodenja in
nadzora kakovosti. To izkazujejo številni certifikati, med drugim:

Razvoj vrhunskih konstrukcij je v veliki meri
povezan z ustrezno tehnologijo. Najsodobnejša
avtomatizirana oprema in stroji nam zagotavljajo
večjo kakovost, natančnost in hitrost
proizvodnega procesa. Redne posodobitve
in nadgradnje proizvodne tehnologije so zato
ključne. Uporabljamo sodobne in računalniško
nadzorovane stroje priznanih blagovnih znamk.

•
•

•

SQ – Slovenska kakovost, ki potrjuje visoko kakovost izdelkov in
storitev,
certifikat CE, ki potrjuje, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve
glede varnosti potrošnikov, zdravja ali varovanja okolja, kot jih
določajo EU regulative,
certifikat EXC2 - kontrola proizvodnje in certifikat varjenja.

// Avtomatizacija in najsodobnejša tehnologija.
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ŠTEVILNA PRIZNANJA
// Zadovoljne stranke so ključ do uspeha.
Trdo delo je naša stalnica vse od začetkov podjetja
leta 1998. V začetku je brez popolne predanosti
delu težko uspeti, posebej pa smo ponosni, da
nam je uspelo začetno zagnanost obdržati skozi
dve desetletji uspešnega poslovanja! Veseli smo,
da za trdo delo vedno znova prejemamo priznanja
naših najbolj cenjenih poslovnih partnerjev –
naših zadovoljnih strank!
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ODGOVORNOST
DO NARAVE IN
OKOLJA
// Težimo k odgovornemu odnosu do naravnega okolja.
Odgovoren odnos do okolja in narave je pomemben del našega podjetja in
poslovanja. Verjamemo, da uspeh leži v trajnostnem razvoju podjetja, ki
upošteva potrebe lokalnega okolja in družbe. V okviru naših procesov zato
težimo k minimalnemu vplivu na okolico. Varujemo okolje in naravo.

Zelena energija - lastna sončna
elektrarna na strehi podjetja

Proizvodni proces ne
onesnažuje okolja

Izvedba montaže brez
vpliva na okolje

Recikliranje odpadnega papirja in
pločevine iz proizvodnega procesa

DRUŽBENO ODGOVORNI
// Skupaj smo boljši in močnejši.
Samo s podporo družbe in širše skupnosti nam je
uspelo ustvariti izjemno podjetje in izdelke. Zato
si prizadevamo, da smo proaktivni in poslušamo
potrebe skupnosti. Aktivno podpiramo kulturne
in športne dogodke, pomagamo ljudem v stiski
in podpiramo mlade.
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PRILAGODLJIVOST IN
KVALITETNA IZDELAVA
PO VAŠIH ŽELJAH

MONTAŽNE
KONSTRUKCIJE

// od svetovanja, načrtovanja, izdelave do montaže
- konstrukcije povsem po vaši meri

// Prilagodljivost, robustni materiali in
kvalitetna izdelava, prilagojena vašim
željam in potrebam.
Vsak objekt je izpostavljen različnim obremenitvam, ki jih
lahko prenese le, če je izdelan iz kakovostnih materialov
in s posebno skrbnostjo. Skozi dolga leta dela na področju
kovinskih konstrukcij smo pridobili izkušnje in znanje, ki nam
omogočajo razvoj in izdelavo visokokakovostnih rešitev in
konstrukcij, ki bodo navdušile tudi najbolj zahtevne uporabnike.
Sodobna tehnološka oprema za načrtovanje in razvoj
konstrukcij je osnova uspešnega projekta. Širok izbor jeklenih
profilov in dodatnih elementov, ki jih uporabljamo pri izdelavi in
gradnji, pa je garancija za visokokakovosten objekt.

SNEG 
Vzdržljive tudi pred večjimi snežnimi
obremenitvami.

TOČA 
Odporna na poškodbe zaradi toče, tudi
večje velikosti.

VETER IN NEURJE 
Odporna na ekstremne vremenske
razmere.

POŽAR 
Jeklena pločevina kot osnovni material je
odporna na ogenj.

KOROZIJA 

SVETOVANJE
// Izbira primerne konstrukcije je odvisna od kopice
dejavnikov.
Ekipa naših svetovalcev vam bo z veseljem
svetovala pri izbiri primernega objekta glede
na vaše želje in druge zunanje dejavnike. Da bi
konstrukcija zadostila vsem vašim zahtevam
uporabe v prihodnosti je ključno, da se že na
začetku odločimo za najprimernejšo rešitev.
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RAZVOJ
// Načrtovanje in razvoj konstrukcije
zahteva vrhunske strokovnjake in sodobno
računalniško opremo.
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Po odločitvi za postavitev vašega objekta naši
projektanti načrtujejo in razvijejo konstrukcijo
po vaši meri. S posebnimi računalniškimi
orodji razvijemo 3D načrt konstrukcije ter
definiramo ustrezne konstrukcijske module.
Načrt je pripravljen za izvedbo.

PROIZVODNJA IN POSTAVITEV
// Izjemno hitra, a hkrati robustna in natačna
postavitev vaše konstrukcije.
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Postavitev konstrukcije z dolgo življenjsko
dobo, ki bo kljubovala različnim okoljskim
vplivom, mora biti natančna in skrbna.
Zavedamo se, da lahko samo na tak način
izdelamo in postavimo vrhunski in trajen
objekt.

Odporna na korozijo, zagotavlja dolgo
življenjsko dobo.
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POVSEM
PRILAGODLJIVE

RAZLIČNI TIPI KONSTRUKCIJ
Konstrukcije so lahko enokapne, dvokapne
s prečnim strešnim nosilcem, dvokapne
z dvignjenim prečnim strešnim nosilcem
ter takšne s podaljšanimi napušči. To nam
omogoča izdelavo zelo različnih, enostavnih
ali kompleksnih konstrukcij.

BREZ STROŠKOV VZDRŽEVANJA
Konstrukcije so izpostavljene različnim
obremenitvam, ki jih lahko prenesejo le, če so
izdelane iz kakovostnih materialov in s posebno
skrbnostjo. Nerjaveči materiali omogočajo
vzdrževanje brez stroškov in izjemno dolgo
življenjsko dobo.

// Modularna gradnja in uporaba različnih materialov
omogočajo razvoj povsem prilagojenih konstrukcij.

DVA TIPA GRADNJE
// Na voljo sta dva tipa gradnje. Katerega bomo izbrali je odvisno
od namembnosti in potreb posameznega objekta.

Načrtovanje, tehnični izris in razvoj konstrukcij izvedemo v
našem podjetju, s čimer zagotovimo maksimalno kakovost tudi v
proizvodnem procesu in pri montaži. Za konstrukcijske elemente
uporabljamo napredne materiale:
•
•
•
•

1
2

Lastna proizvodnja vroče cinkanih in hladno
preoblikovanih masivnih jeklenih profilov.
C, Z, Σ - profili, različnih dimenzij.
Varjeni standardni vroče valjani profili, ki jih
lahko tudi obdelamo in protikorozijsko zaščitimo.
Siderni in povezovalni elementi iz obdelane
pocinkane pločevine in vijačni material.

Konstrukcije iz lahkih pocinkanih profilov omogočajo
cenovno zelo ugodno gradnjo in ekstremno hitro montažo.
Za večje obremenitve in še boljšo požarno varnost pa
objekte gradimo iz masivnih jeklenih profilov.

Možno je tudi kombiniranje obeh tipov gradnje, saj s tem
dosežemo nizko ceno gradnje tudi pri objektih, ki imajo strožje
predpise glede požarne varnosti. V tem primeru so stebri
narejeni iz masivne jeklene konstrukcije, strešna in fasadna
konstrukcija pa iz lahkih pocinkanih profilov.

HITRA IN UGODNA POSTAVITEV
Hitra postavitev brez pridobivanja
kompleksnih gradbenih dovoljenj.

ODPRTI ALI ZAPRTI OBJEKTI
Modularna izvedba omogoča popolno
prilagodljivost zahtevam posameznega
objekta. Stranice so iz robustne trapezne
pločevine ali iz izoliranih stenskih
panelov.

> 25 m
EKSTREMNO VELIKE DIMENZIJE
Razpon naših konstrukcij brez podpornih stebrov meri tudi
do 25 metrov in več. Izdelujemo tako konstrukcije za večje
objekte, na primer skladišča in proizvodne hale, kot tudi za
manjše objekte, kakršni so šotori, strojne lope in podobno.
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ŠTEVILNE MOŽNOSTI NADGRADNJE
Objekt je lahko povsem usklajen z vašimi
željami. Za vas naročimo in vgradimo vhodna
ali garažna vrata, okna, svetlobne pasove in
ostale dodatke. Hkrati pa so na voljo skorajda
neomejene barvne možnosti po RAL lestvici.
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OBJEKTI PO MERI
// Objekti so lahko tipski ali narejeni popolnoma po
meri. Izbira je vaša!
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KONSTRUKCIJE
& OBJEKTI
PETROVIČ
NADSTREŠNICA

NEIZOLIRAN OBJEKT

OBJEKT ZAŠČITEN S FILCEM

DELNO IZOLIRAN OBJEKT

POPOLNO IZOLIRAN OBJEKT

NAMEN UPORABE OBJEKTA
Za vsak namen in uporabo se
konstrukcija najde.

Posebej priljubljena v kmetijstvu
za zaščito sena, v avtomobilizmu
za zaščito vozil, ipd.

Primerna za skladiščenje kmetijskih
in drugih izdelkov, mehanizacije ali
blaga pred vremenskimi vplivi.

Namenjena skladiščenju
raznovrstnega blaga z dodatno
zaščito kritine s filcem.

Delna zaščita izdelkov in blaga pred
temperaturnimi vplivi, primerna tudi
za opravljanje storitev.

Visoka zaščita blaga pred vplivi okolja,
idealna za poslovne prostore in
opravljanje dejavnosti.

STOPNJA ZAŠČITE






Od osnovne do najvišje stopnje
zaščite vaših izdelkov.

Streha
Stena
Zaščita s filcem
Izolacija






Streha
Stena
Zaščita s filcem
Izolacija






Streha
Stena
Zaščita s filcem (proti kondenzu)
Osnovna izolacija






Streha
Stena
Zaščita s filcem (proti kondenzu)
Delna izolacija






Streha
Stena
Zaščita s polnilom iz poliuretana
Popolna izolacija

STREHA
Višja ali nižja stopnja energetske
učinkovitosti. Zaščita zagotovljena.

Pločevinasta
kritina

Pločevinasta
kritina

Pločevinasta
kritina s
filcem

Pločevinasta
kritina s
filcem

Izolirani
strešni paneli

Trapezna
pločevina

Trapezna
pločevina

Izolirani
stenski paneli

Izolirani
stenski paneli

STENA
Pestra paleta različnih tipov in
barv stenskih oblog.
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Brez fasadne obloge
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POSLOVNI
PROSTORI
// Poslovni prostori v kombinaciji
s trgovino ali skladiščem?
Povsem prilagojeni za vaš posel.

POS

// Poslovni prostor,
ogledalo podjetja in
blagovne znamke.

Prilagojeni vašim potrebam.

Vsako podjetje je unikatno in takšen bi moral biti tudi
objekt v katerem posluje. Poslovni prostor s svojim
izgledom gradi podobo podjetja, je ogledalo blagovne
znamke. Pri tem pa je ključno, da je tudi funkcionalen
in prilagojen poslovnim potrebam podjetja. Ne glede
na to, ali gre za pisarne ali trgovino, v kombinaciji s
skladiščem ali brez. Modularni sistem konstrukcij ne
pozna omejitev.

NEOMEJENA
KVADRATURA

NERJAVEČI MATERIALI, BREZ
STROŠKOV VZDRŽEVANJA

ODPORNA NA EKSTREMNE
VREMENSKE RAZMERE

DOBRA ATMOSFERA
// Skrbno načrtovanje objekta pomeni dobro atmosfero
pri opravljanju dejavnosti v bodoče.
Dobro počutje in atmosfera v notranjosti
objekta sta pomembna, bodisi da gre za
trgovino, pisarne ali morda za razstavni prostor.
Odlično počutje strank, zaposlenih in poslovnih
partnerjev, mora biti visoko med prioritetami,
ko načrtujemo nov poslovni prostor. Posvetimo
pozornost arhitekturi in načrtovanju vrhunskega
objekta.
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SKL

SKLADIŠČNE
HALE
// Surovine, material, končni izdelki?
Naše skladiščne hale prenesejo vse.

// Skladiščni prostor,
izkoriščen do zadnjega
milimetra.

Izkoristek skladiščnega prostora.

Izbira in postavitev skladiščne hale ni odvisna samo
od izdelkov, ki jih skladiščimo, pač pa tudi drugih
dejavnikov, na primer povezave s proizvodnim
obratom, lokacije objekta, dostopnosti za tovornjake
in viličarje in drugih. Robustna konstrukcija je vedno
osnova, ne glede na to, ali gre za polodprto ali zaprto
skladišče, prilagojeno z industrijskimi vrati ali s
posebnim dovozom za tovornjake.

NEOMEJENA
KVADRATURA

NERJAVEČI MATERIALI, BREZ
STROŠKOV VZDRŽEVANJA

ODPORNA NA EKSTREMNE
VREMENSKE RAZMERE

OPTIMIZIRAN PROSTOR
// Poseben način postavitve konstrukcij omogoča,
da prostor v celoti izkoristimo za njegov namen.
Konstrukcije omogočajo postavitev večjih
skladiščnih kapacitet brez vmesnih podpornih
stebrov, tudi do 25 metrov in več. S tem dobimo
v notranjosti povsem odprt skladiščni prostor, ki
do zadnjega milimetra izkoristi površino celotne
skladiščne hale. Optimizirano za posel.
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PRO

PROIZVODNI
PROSTORI
// Dizajnirani, da se prilagodijo vsaki
dejavnosti posebej. In ne obratno.

// Učinkoviti in zanesljivi
proizvodni objekti.
Uspešen posel.

Primerne, ne glede na dejavnost.

Naša montažna gradnja je izjemno primerna za
namene proizvodnih prostorov in industrijskih
objektov. Hitrost vzpostavitve novih proizvodnih
kapacitet, neverjetna prilagodljivost proizvodnim
zahtevam in kakovost gradnje so najboljši dokaz
za to. Ne glede na tip proizvodnje ali industrije.
Dizajnirane, da se prilagodijo za vsako specifično
dejavnost posebej.

NEOMEJENA
KVADRATURA

NERJAVEČI MATERIALI, BREZ
STROŠKOV VZDRŽEVANJA

ODPORNA NA EKSTREMNE
VREMENSKE RAZMERE

VSI SMO RAZLIČNI
// Vsaka proizvodna dejavnost je specifična in takšne
naj bodo tudi vaše zahteve, ko se odločate za nov
objekt.
Vse proizvodne dejavnosti so specifične in med
sabo različne. Povsem jasno je, da ima predelava
prehrambenih izdelkov drugačne zahteve
kot na primer kovinska ali avto industrija.
Zato pri postavljanju objektov ne sklepajmo
kompromisov.
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KMETIJSKI
OBJEKTI

KM

// Robustna in stabilna zaščita opreme,
živali in pridelka.

// Masivna zaščita
vaše kmetije.
Za dni brez skrbi.

Idealna zaščita za vašo kmetijo.

Vodenje uspešne kmetije zahteva veliko sposobnosti
in odločnosti. Na eni strani prinaša visoke investicije
v mehanizacijo, opremo, semena in hrano za živali,
na drugi pa nevarnosti, ki prežijo na kmetijo. Kovinske
konstrukcije so ena izmed najboljših izbir za kmetijski
objekt. Vrhunski nerjaveči materiali, stranice izdelane iz
robustnih pločevinastih panelov z možnostjo dodatne
izolacije in strokovna gradnja, omogočajo hitro in
robustno postavitev objekta danes in praktično brez
stroškov vzdrževanja jutri.

NEOMEJENA
KVADRATURA

NERJAVEČI MATERIALI, BREZ
STROŠKOV VZDRŽEVANJA

ODPORNA NA EKSTREMNE
VREMENSKE RAZMERE

IZZIVI KMETIJE, REŠITEV NA
DLANI
// Modularne konstrukcije so odlična rešitev za
kmetijske objekte.
Finančna sredstva in čas so na kmetiji zelo
dragoceni. Inovativen sistem modularnih
konstrukcij je zato odlična rešitev, ki omogoča
hitro, ugodno in robustno gradnjo. In to brez
dolgotrajnega
pridobivanja
kompleksnih
gradbenih dovoljenj.
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AVT

// Privlačnost in
funkcionalnost.
Končno združena.

AVTOMOBILIZEM
IN OSTALO

// Saloni vozil, servisne delavnice ali avtopralnice?
Vsi se počutijo doma v naših konstrukcijah.

Vozila? Rešitev za vaš posel.

Konstrukcije za vse primere, ko potrebujemo zaščito naših
dragocenosti in popolno funkcionalnost objekta. Skoraj
neuničljiv kovinski skelet, oblečen v arhitekturno dovršen
dizajn, bo skupaj s številnimi dodatnimi gradniki po izbiri,
velikimi steklenimi površinami, industrijskimi in garažnimi
vrati ali robustnimi nadstreški, naredil objekt prepoznaven
že od daleč. Od dovršenih nadstreškov do arhitekturnih
presežkov za nov avtomobilski salon, garažo ali servis.

NEOMEJENA
KVADRATURA

NERJAVEČI MATERIALI, BREZ
STROŠKOV VZDRŽEVANJA

ODPORNA NA EKSTREMNE
VREMENSKE RAZMERE

NADSTREŠKI ZA VOZNI PARK
// Nadstreški so odlična rešitev za zaščito voznega
parka pred vremenskimi in okoljskimi vplivi.
Pokriti nadstreški, s stranicami ali brez,
zagotavljajo varno zavetje pred vremenskimi
vplivi, hkrati pa so lahko tudi odličen estetski
element, ki popestri podobo celotne okolice.
Končna podoba je prepuščena samo domišljiji
naročnika. Vsi nadstreški so natančno izdelani za
maksimalno vzdržljivost in dolgotrajno uporabo.
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GARAŽE
PREMIUM

GAR

// Kvalitetne garaže z izolacijo, namenjene
celoviti zaščiti notranjosti.

NAJBOLJ
PRILJUBLJENA!

Vroče cinkana, jeklena barvana pločevina debeline do
0,6 mm in dvižna garažna vrata! Zavedamo se, da še tako
pozorna skrb za jeklenega konjička ne pomaga, če je vozilo
izpostavljeno škodljivim vremenskim in drugim vplivom. Vsako
vozilo si zasluži počitek v kakovostni garaži, ki ga ščiti in varuje.

PREMIUM DVOJNA
•
•

za dva avtomobila
5,5 m x 5,5 m

PREMIUM Z NADSTREŠKOM +
•
•

za dva avtomobila
5,5 m x 5,5 m

// Vrhunski dizajn in
kakovost z visoko
uporabno vrednostjo.

PREMIUM
•
•

PREMIUM DVOJNA Z NADSTREŠKOM
•
•

za tri avtomobile
8,25 m x 5,5 m

PREMIUM Z NADSTREŠKOM
•
•

za en avtomobil
5,5 m x 2,75 m

za dva avtomobila
5,5 m x 5,5 m

PREMIUM DVOJNA POVEZANA
•
•

za tri avtomobile
8,25 m x 5,5 m

GARAŽA PO MERI
// Popolnoma po vaših željah.
Garaže Premium so izjemno prilagodljive, pri
čemer z veseljem prisluhnemo željam in
potrebam vsakega naročnika. Zavedamo
se, da je garaža objekt, ki mora biti čim
bolj prilagojen v njem parkiranim vozilom
in seveda morebitnim dodatnim željam
posameznika. Izdelujemo garaže po meri,
za en avto ali več vozil.
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KONTAKTNI
PODATKI
// Skupaj z vami že od leta 1998.
Vaš zanesljiv partner pri gradnji.

PETROVIČ d.o.o.
Industrijsko naselje 15
2325 Kidričevo
T: 02/ 799 00 03
info@petrovic.si
www.petrovic.si

za va s!
Tu ka j smo

// Katalog konstrukcij 2018-08-SLO-01
© Petrovič d. o. o. Vse pravice pridržane.
Brez pisnega dovoljenja podjetja Petrovič
d. o. o. je prepovedano reproduciranje,
distribuiranje, predelava ali druga uporaba
tega avtorskega dela ali njegovih delov v
kakršnem koli obsegu ali postopku.
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