
NADSTREŠKI IN 
KMETIJSKI OBJEKTI
// vrhunska izdelava in hitra montaža trpežne konstrukcije 
// brez dolgotrajnega pridobivanja gradbenih dovoljenj*

* Postavitev nekaterih objektov je mogoča že  z enostavnim gradbenim dovoljenjem.



> 25 m

SOSED JO ŽE IMA!

// Kako? Enostavno. V katalogu konstrukcij Petrovič se skrivajo objekti, ki 
smo jih postavili v zadnjem času. Morda kateri stoji prav na sosedovem vrtu?

Katalog 
konstrukcij  
popolnoma 

BREZPLAČNO!

Katalog najdete na strani www.petrovic.si.

Katalog vam z veseljem pošljemo tudi v tiskani obliki. Pocukajte nas za rokav preko 
maila info@petrovic.si ali nas pokličite na 02/ 799 00 03 in katalog bo pri vas doma 
v najkrajšem možem času.

// vrhunska izdelava in hitra montaža trpežne konstrukcije 
// brez dolgotrajnega pridobivanja gradbenih dovoljenj*

Z lepimi pozdravi, Jure Tikvič
vodja projektov, strokovnjak za konstrukcije, 

Petrovič d.o.o.

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

BREZ STROŠKOV 
VZDRŽEVANJA
Nerjaveči materiali omogočajo 
vzdrževanje brez stroškov in 
izjemno dolgo življenjsko dobo.

EKSTREMNO VELIKE DIMENZIJE
Razpon naših konstrukcij brez podpornih 
stebrov meri tudi do 25 metrov in več. Za 
velika skladišča  in proizvodne hale ali za 
manjše strojne lope in podobno.

ODPRTI ALI ZAPRTI OBJEKTI
Popolna prilagodljivost zahtevam 
posameznega objekta. Stranice 
iz robustne pločevine ali izoliranih 
panelov.

POKUKAJTE KAKŠNO KONSTRUKCIJO IMAJO VAŠI 
SOSEDJE!



TUDI VI JO LAHKO 
IMATE!
// Kako zaščititi kmetijo pred vplivi vremena in okolja?

V zadnjih letih smo priča vse hujšim vremenskim pojavom, ki imajo vedno večji vpliv na naše 
kmetije. Toča, »orkanski« veter in dolga sušna obdobja so postali stalnica skozi leto. Če smo še 
desetletje nazaj res izjemoma doživeli kak ekstrem, se nam v prihodnje ne obeta nič dobrega. 
Žal nam ne preostane drugega, kot da se navadimo in prilagodimo spremenjenim pogojem.

Pridelek, semena, krma, živali in mehanizacija so naše bogastvo, zato je ključnega pomena, da 
jih ustrezno zaščitimo.

V podjetju Petrovič postavljamo 
vrhunske konstrukcije in hale za zaščito 
kmetijske opreme, hrambo pridelkov in 
zaščito živali. Uporabljajo jih že številne 
slovenske kmetije. 

Pri gradnji uporabljamo najboljše 
kovinske materiale, ki jih odlikuje:
  Hitra in robustna postavitev 
  Brez stroškov vzdrževanja 
  Nerjaveči materiali

// Zgodba kmetovalca Tomaža iz Podravja
Gospod Tomaž je kmetovalec tretje 
generacije. Njegov kmetijski objekt, ki 
smo ga zgradili za zaščito kmetijske 
mehanizacije lahko pogledate na  
www.petrovic.si/izdelki/konstrukcije

Za ogled videa skenirajte QR kodo! 

Idealna zaščita za vašo kmetijo.

POZDRAVLJENI!



// 4 KLJUČNE LASTNOSTI 
vrhunskih kmetijskih 
objektov

Kmetovanje ni le delo, je način 
življenja. Vsak uspešen kmet 
mora znati upravljati tako z 
denarjem kot s časom, zato je 
pri izbiri kmetijskega objekta 
potrebno biti pozoren na 
4 ključne dejavnike:

Objekt je možno 
postaviti hitro in 
kvalitetno.

Objekt zahteva 
minimalno vzdrževanje.

Objekt mora biti stabilen 
in varen ter odporen 
na vremenske in druge 
pojave. 

Objekt ima maksimalno 
življenjsko dobo.

1
2
3
4

Ne zamudite! 

Ogled konstrukcije v živo 

na sejmu Agra!

MB MS

Letos vas čakajo  AKCIJSKE CENE KONSTRUKCIJ in  -15 % 
SEJEMSKI POPUST NA KRITINE.  

V živo si boste lahko 
ogledali konstrukcijo 
in kritine. Veselimo 
se vašega obiska. 
Najdete nas na 
zunanjem prostoru 5  
(med halo A2 in gozdno 
učno potjo).

SEJEM AGRA  24.–29. avgust, Gornja Radgona!

KONSTRUKCIJE 
ZA KMETIJE
ZAJETO V CENO:
  dobava in montaža konstrukcije
  statični izračun in izdelava tehnične 
dokumentacije jeklene konstrukcije
  CE izjava in izjava o lastnostih

VELIKOST odprti tip*

S
do100 m2

stara cena: 150 €/m2

zdaj že od 110 €/m2

M
do 150m2

stara cena: 100 €/m2 
zdaj že od 80 €/m2

XL
nad 150m2

stara cena: 90 €/m2

zdaj že od 70 €/m2

*Cene so okvirne in lahko zaradi specifike projekta ter namembnosti 
varirajo. Za točno ponudbo nas prosimo kontaktirajte.  

ZNIŽANE
CENE



NERJAVEČI MATERIALI, BREZ 
STROŠKOV VZDRŽEVANJA

NEOMEJENA 
KVADRATURA

ODPORNA NA EKSTREMNE 
VREMENSKE RAZMERE

Za več informacij nas pokličite na (02) 799 00 03 oz. 041 730 848 ali nam pišite na info@petrovic.si.  
Z veseljem vam bomo svetovali o možnostih gradnje in aktualnih razpisih.


