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Na sejmu DOM podeljeni  
priznanji Znak kakovosti

Dobitnika priznanj Znak kakovosti v gra-
diteljstvu sta podjetji Jelovica okna iz Ško-
fje Loke in Kovinoplastika Lož - Gradbeni 
elementi. Priznanje sta si prislužili za mon-
tažo zunanjega stavbnega pohištva lastne 
proizvodnje. V postopku ocenjevanja sta 
dokazali, da sta vešči tudi montaže, kjer je 
treba zatesniti stik oz. rego med gradbeno 
konstrukcijo in okvirjem stavbnega pohi-
štva v treh ravninah. Tako vgradnjo imenu-

jemo tudi montaža stavbnega pohištva, skladna s smernicami RAL. 
In kaj sploh pomeni tesnjenje stika oz. fuge v treh ravninah? Pri 

montaži mora biti izvedena ustrezna vodotesnost, vetrna zaščita in pa-
ropropustnost na zunanji strani ter toplotna in zvočna izolacija na povr-
šini med konstrukcijo in okvirjem v sredinskem sloju, na notranji stra-
ni pa mora biti zagotovljena paronepropustnost in zrakotesnost tudi 
na kritičnem območju stika med gradbeno konstrukcijo in okvirjem 
stavbnega pohištva. Prepogosto se namreč dogaja, da ravno površna 
ali celo nepravilna vgradnja izniči vse prednosti, ki naj bi jih prineslo 
sodobno, energetsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo. Seveda so 
bila pri ocenjevanju montaže stavbnega pohištva upoštevana tudi vsa 
druga merila ocenjevanja, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

V nadaljevanju si oglejmo dobitnika priznanj:

Montaža zunanjega stavbnega pohištva »Jelovica«

Neva Jejčič, u.d.i.a., Gradbeni center Slovenije, Gradbeni inštitut ZRMK

V okviru večernega sprejema na sejmu DOM v Ljubljani sta bili 8. marca 2011 podeljeni priznanji Znak 
kakovosti v graditeljstvu za montažo zunanjega stavbnega pohištva. Priznanji sta podelila generalni 
direktor Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič in namestnica člana uprave Gradbenega 
inštitut ZRMK dr. Marjana Šijanec Zavrl. 

Podjetje Jelovica Okna d.o.o. je znak kakovosti za montažo zu-
nanjega stavbnega pohištva lastne proizvodnje pridobilo že drugič, 
in sicer za montažo oken (enokrilnih in dvokrilnih), zunanjih vrat, 
senčil, polic, komarnikov in panoramskih sten. Zunanje stavbno 
pohištvo ima ustrezna dokazila o kakovosti - poročila o preskuša-
nju neodvisnega laboratorija - in je označeno s CE oznako, ki je 
obvezna od 1. 2. 2010. 

Montažo zunanjega stavbnega pohištva izvajajo skladno s smer-
nicami RAL po sistemu Illbruck. Vse rešitve montaže pripravijo v 
sodelovanju s pooblaščenim strokovnjakom sistema Illbruck v Slo-
veniji ter z lastnim razvojnim oddelkom. Imajo namreč tudi svojo 
testirno napravo za preskušanje zrakotesnosti in vodopropustnosti 
izdelkov, po čemer izstopajo med proizvajalci zunanjega stavbnega 
pohištva. 

Pri vgradnji uporabljajo kakovostne materiale in orodja ter upo-
števajo sodobna pravila stroke. Vsi uporabljeni materiali in sam 
sistem tesnjenja rege - fuge s sistemom Illbruck - imajo ustrezna 
poročila o preskušanju in veljavne certifikate. Priprava delovnega 
procesa in obvladovanje izvedbe montaže poteka v skladu s SIST 
ISO 9001. O poteku del vodijo zapisnik, prevzem izvedenih del se 
opravi po temeljitem lastnem pregledu in pregledu predstavnikov 
naročnika. 

Podjetje skrbi za dodatno izobraževanje monterjev in njihovo se-
znanjanje z novostmi pri izdelkih, materialih in načinih vgradnje.

Nekaj referenčnih objektov, kjer so uspešno montirali stavbno po-
hištvo: Osnovna šola Žabnica, vrtec v Radovljici, Kolperna Jesenice, 
Hotel Bioterme in veliko objektov na Hrvaškem, Irskem, Japonskem 
ter v Bolgariji in Turčiji.
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Montaža zunanjega stavbnega pohištva  
»Kovinoplastika Lož«

Podjetje Kovinoplastika Lož d.d. je znak kakovosti za montažo zu-
nanjega stavbnega pohištva lastne proizvodnje prav tako pridobilo 
že drugič, in sicer za montažo oken, vrat, senčil, polic, komarnikov in 
panoramskih sten. Zunanje stavbno pohištvo ima ustrezna dokazila 
o kakovosti: poročila o sistemskem preskušanju PVC profilov in ste-
kla ter veljaven pisni sporazum s proizvajalci obeh komponent. Vsi 
izdelki so označeni s CE oznako, katere uporaba je od 1. februarja 
letos obvezna. 

Montažo zunanjega stavbnega pohištva izvajajo skladno s smerni-
cami RAL po sistemu Illbruck Illmond Trioplex. Vse rešitve montaže 
pripravijo tudi v sodelovanju s pooblaščenim strokovnjakom sistem 
Illbruck v Sloveniji. 

Pri vgradnji uporabljajo kako-
vostne materiale in orodja ter 
upoštevajo sodobna pravila stro-
ke. Vsi uporabljeni materiali in 
sam sistem tesnjenja rege - fuge 
s sistemom Illbruck Illmond Trio-
plex - imajo ustrezna poročila o 
preskušanju in veljavne certifi-
kate. Podjetje posluje skladno s 
pridobljenima certifikatoma ISO 
9001 in ISO 14001. 

Poleg sistema Illbruck uvajajo 
podobne sisteme montaže osta-
lih proizvajalcev po načelu tri 
v enem - npr. Wuerth. Podjetje 
skrbi za dodatno izobraževanje 
monterjev in njihovo seznanjanje z novostmi pri izdelkih, materialih 
in načinih vgradnje.

Nekaj referenčnih objektov, kjer so uspešno montirali stavbno po-
hištvo lastne proizvodnje po smernicah RAL: stanovanjski objekti To-
plak, Kastelic in Klemenčič, objekt Jezero Cerknica ter več objektov 
na avstrijskem Koroškem. G

Informacijski, svetovalni in izobraževalni center za graditev, obnovo, 
vzdrževanje in bivanje

SVETOVANJE
V  okviru GCS delujejo svetovalne pisarne, ki so namenjene občanom:

PRIDOBIVANJE UPRAVNIH DOVOLJENJ    
(ponedeljek od 16 h do 18 h)
Občanom so na voljo nasveti o pridobitvi upravnih dovoljen pri novogradnji 
in adaptaciji.
Cena svetovanja znaša 25 EUR, DDV je vključen v ceno.

GRADBENO SVETOVANJE
• Toplotna in hidro zaščita objektov (ponedeljek od 16. do 18 ure)
Občanom so na voljo nasveti o toplotni in hidro zaščiti objektov, sanaci-
ji vlage, izolacijskih materialih in sistemih za gradnjo ravnih in poševnih 

streh, teras, balkonov, fasad, oken ter ostalih obodnih in etažnih kon-
strukcijskih sklopov, tlakov, zaključnih oblog, itd.. Svetujemo pri zasnovi, 
gradnji, vzdrževanju, prenovi in sanaciji objektov. 

Cena svetovalne ure  znaša 25 EUR, DDV je vključen v ceno.

• Statika in nosilne konstrukcije (sreda od 14. do 17. ure)
Občanom so na voljo nasveti v zvezi s statiko, zidanimi, armiranobeton-
skimi, lesenimi in drugimi nosilnimi konstrukcijami, potresno varnostjo 
objektov, vzdrževanjem in sanacijo vidnih betonskih elementov, rekon-
strukcijo spomeniško zaščitenih in drugih starejših objektov, itd. Svetuje-
mo pri zasnovi, gradnji, vzdrževanju, prenovi in sanaciji objektov.

Cena svetovalne ure znaša 25 EUR , DDV je vključen v ceno.

Na svetovanje se je potrebno najaviti, prijave sprejemamo vsak ponede-
ljek,  tel.:  01 280 8 307.

ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU
Celoletni razpis za ocenjevanje za Znak kakovosti  v graditeljstvu za leto 
2011  je objavljen na http://gcs.gi-zrmk.si.  
Informacije: Neva Jejčič, tel.: 01/ 280 8 307, faks: 01/  280 8 451, 
e-pošta: neva.jejcic@gi-zrmk.si.

GRAD BE NI IN ŠTI TUT ZRMK d.o.o.
GRAD BE NI CEN TER SLO VE NI JE
Di mi če va 12, 1000 Ljub lja na
tel.: 01/280 82 04, faks: 01/280 84 51
http://gcs.gi-zrmk.si, e-pošta: gcs@gi-zrmk.si


