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stavbnega pohištva, fasad ali drugih
konstrukcij pri gradnji investicijskih,
poslovnih in /ali skladiščnih objektov,
turističnih objektov, javnih objektov
(študentskih domov, šol, domov
za starejše občane,…) bodisi kot
proizvodnja in montaža stavbenga
pohištva za potrebe sodobne
stanovanjske gradnje.

Proizvodni programi podjetja so :
• ALUMINIJASTO STAVBNO
POHIŠTVO
• PVC STAVBNO POHIŠTVO
• ALUMINIJASTE FASADE

Kratka predstavitev podjetja
Podjetje NOVAK E92 d.o.o. svoj proizvodni
program in svoje izdelke neprestano
prilagaja povpraševanju in trendom na
tržišču.

Strateška usmeritev podjetja je visoka
kvaliteta
ob
uporabi
prvovrstnih
materialov ter estetsko dovršeni izdelki
z visoko dodano vrednostjo. Podjetje je
specializirano za obdelavo aluminija.
Osnovna dejavnost podjetja je obdelava
aluminija, bodisi na področju proizvodnje

• ALUMINIJASTI PROTIPOŽARNI
ELEMENTI
• PREDELNE STENE Office E92
• ALUMINIJASTO VRTNO &
WELLNESS POHIŠTVO SUNY
• PRAŠNO BARVANJE
ALUMINIJASTIH IZDELKOV
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ALUMINIJASTO STAVBNO POHIŠTVO
(okna, vrata, stene, nadstreški, zimski vrtovi, …)

V podjetju NOVAK E92 d.o.o. že več kot
20 let proizvajamo okna, vhodna vrata,
balkonska vrata, drsna vrata, zimske
vrtove, nadstreške, ... in ostalo stavbno
pohištvo.

V podjetju NOVAK E92 d.o.o. smo v zadnjih
20-ih letih preučili že mnoge sisteme,
a ker je naša strategija, da ponujamo le
najboljše, že nekaj let ponujamo izključno
stavbno pohištvo, fasade in protipožarne
elemnte iz profilacij kot so SCHÜCO,
ALU-K in podobne.

www.novake92.si
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PVC STAVBNO POHIŠTVO
(okna, vrata, stene, nadstreški, zimski vrtovi, …)

V podjetju NOVAK E92 d.o.o. smo svoj
zelo širok proizvodni program nadgradili
s proizvodnjo plastičnih oken in ostalega
stavbnega pohištva visoko kakovostnega
sistema SCHÜCO, ki zagotavlja prenos
dolgoletnih izkušenj, znanja, tehnologije in
komponent s področja ALU stavbnega

pohištva tudi na njihove najsodobnejše
sisteme PVC stavbnega pohištva oz. t.i.
stavbnega pohištva iz umetnih mas.
Primerjalne prednosti (EPDM tesnila,
kvalitetna okovja, energetska varčnost,
dovršenost izvedbe,...) so očitne.
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ALUMINIJSKE FASADE
V podjetju NOVAK E92 d.o.o. ponujamo
različne aluminijaste fasade. Glede na
izgled in kombinacijo materialov jih
razvrščamo med :
• Steklene fasade (z vidnimi ali
nevidnimi profili)
• Pločevinaste fasade (paneli,
valovita pločevina, perforirana
pločevina,...)
• Fasade z oblogo iz dekorativnih
kompaktnih plošč
• Fasade z oblogo iz keramike
• Fasade z oblogo iz skrila
Pri vseh naštetih vrstah fasad, ki jih v
našem podjetju ponujamo, je osnovna
ALUMINIJ.
Aluminij daje fasadam trajnost in
statično stabilnost.

www.novake92.si
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ALUMINIJASTI PROTIPOŽARNI
ELEMENTI - s certifikati (ZAG
Ljubljana, IBS Linz)
Podjetje že dobrih 10 let izdeluje tudi
protipožarne elemente iz aluminija.
Certificirane imamo naslednje izdelke:
• SCHÜCO
• JANSEN in
• Office E92
Podjetje se nahaja v registru certificiranih
proizvajalcev protipožarnih elementov
Zavoda za gradbeništvo Slovenije in Instituta
IBS - INSTITUT FUER BRANDSCHUTZTECHNIK
UND SICHERHEITSFORSCHUNG v Linzu.
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konstrukcijo ustvarjajo prijeten ambient za
delo, in bivanje.

PREDELNE STENE Office E92
Sistem aluminijastih predelnih sten
OFFICE E92 ponuja enostavne in praktične
rešitve (pre)razporeditve večjih poslovnih
prostorov v zaključene, a pregledne in
uporabniku že na oko prijazne delovne
enote.
Elegantne linije, dovršeni detajli in pestra
izbira različnih materialov in površin polnil
v kombinaciji z lahkotno aluminijasto

Uporabljeni materiali (aluminij, steklo,
les, dekorativne kompaktne plošče,...)
zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in
od uporabnika ne zahtevajo posebnega
vzdrževanja.

Office

Gre za enostavno suhomontažno vgradnjo
predhodno v proizvodnji konfekcioniranih
izdelkov, ki na mestu vgradnje ob montaži ne
pušča nobenih gradbenih odpadkov in tako
dodatno skrbimo, da ne obremenjujemo
našega okolja.
Sistem ima integrirane kanale za nevidno
izvedbo elektro instalacij po vertikalah
in horizontalah oziroma znotraj profilov
konstrukcije sten ter instalacijske kanale
za izvedbo pisarniških elektro priključkov v
višini parapeta.
Izvedba je mogoča tudi v protipožarni
obliki.
Enostavna montaža in demontaža.

www.novake92.si
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Office
Ponujamo več različic predelnih sten Office
E92:
• WOOD line - polne predelne stene,
• GLASS line - v celoti steklene
predelne stene,
• COMBI line - delno zastekljene
predelne stene (kombinacija stekla
z raznimi polnili),
• FIREPROOF line - protipožarne
predelne stene in

Za sistem predelnih sten OFFICE
E92 smo pridobili tehnično soglasje
po SIST EN 1991-1-1:2004 za IV.
kategorijo funkcionalne uporabnosti in
konstrukcijske porušitve po postopku
evropske smernice ETAG 003.

Gre za najvišjo kategorijo uporabnosti
in v skladu s katero se predelne stene
lahko uporabljajo v šolah, bolnicah, javnih
prostorih, itd. (ETAG 003 poglavje 2.3.).

• CLEAN line - predelne stene za
izvedbo čistih prostorov.
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ALUMINIJASTO VRTNO
& WELLNESS POHIŠTVO SUNY
Aluminijasto vrtno in wellness pohištvo,
ki ga ponujamo v okviru kolekcije vrtnega
in wellness pohištva www.SUNY.si,
proizvajamo že 10 let. Oblikovali smo ga
sami – tako tehnične rešitve in kvalitetne
mehanizme (zaskočnik na stolih, plinsko
vzmetenje na ležalnikih in počivalnikih itd.),
kot tudi sam design.
Gre za visoko kakovostno vrtno, gostinsko
in/ali wellness pohištvo, oblikovano po
pravilih Feng Shui-ja, proizvedeno v barvnih
kombinacijah in v setih po naročilu.

V sklopu naše kolekcije Wellness by SUNY
ponujamo:
• wellness ležalniki, ležalniki za plažo
• savna počivalnik
• meditacijski stolček (mini ležalnik za
plažo)
• mize, stole, garniture za gostinstvo
(restavracije, lokale na prostem),
• aluminijaste klopi,
• in dodatke.
Primerno je za opremljanje prestižnih
wellness objektov, za opremo balkonov,
teras hotelov in drugih turističnih objektov
ter tudi za domačo uporabo kot vrtno in
wellness pohištvo v enem - uporablja se
lahko kot interier ali kot eksterier oprema.
Predstavljamo vam novo linijo izdelkov
SUNY STAR, ki so primerna oprema za na
plažo, smučišča ali kot outdoor oprema
ostalih turističnih objektov.

www.suny.si
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REFERENČNI OBJEKTI
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FONTANA Maribor
Hotel HABAKUK Maribor
Mercator Center Maribor (Tržaška ul.)
Bazenski kompleks Radenci
Kongresni center Habakuk
Poslovni objekt P-2 - NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Maribor
Poslovno-stanovanjski objekt SPAR Maribor
(Ptujska)
Mohorjev Atrij Celje
Poklicna živilska šola BIC Ljubljana
Fakulteta za družbene vede (FDV) s študentskim
domom Ljubljana

• Večstanovanjski objekt Ljubljana-Rožna dolina
• Poslovno-skladiščni objekt 2 in 3 Murska Transport,
BTC Murska Sobota
• Oprema restavracije hotela Hotel Princess, Bar, Črna
Gora
• Srednja glasbeno-baletna šola Ljubljana
• Uprava Pivovarna Laško d.d., Laško
• Nova vinska klet ZLATI GRIČ d.o.o.
Slovenske Konjice
• Palača DSU - Litostrojska, Ljubljana
• Poslovni objekt Mirje, Ljubljana
• Kontrola zračnega prometa letališče Ljubljana-Brnik
• in drugi manjši objekti.

www.novake92.si
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REFERENČNI OBJEKTI:
Vladni objekt Republike
Slovenije:
Ministrstvo za notranje zadeve
(Palača DSU - Litostrojska 54,
Ljubljana)
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Ministrstvo za notranje zadeve (Republike Slovenije)
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REFERENČNI OBJEKTI:
Kontrola zračnega prometa,
Letališče Ljubljana-Brnik,
Slovenija
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Letališče Ljubljana-Brnik, Slovenija: Kontrola zračnega prometa
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REFERENČNI OBJEKTI:
Fakulteta za družbene vede
(FDV) s študentskim domom
Ljubljana, Slovenija
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Faculty of social sciences (FDV ) with the dormitory Ljubljana, Slovenia
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REFERENČNI OBJEKTI:
Srednja šola:
• Poklicna živilska šolaBIC
Ljubljana, Slovenija
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• Srednja glasbeno-baletna šola Ljubljana, Slovenija
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NOVAK E92 d.o.o.
Ul. V. prekomorske brigade št. 11
SI-9240 Ljutomer
Tel. +386 (0)2 584 14 16
Fax: +386 (0)2 584 14 15
E-mail: novake92@siol.net
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