Predstavitev podjetja
NOVAK E92 d.o.o.

www.novake92.si

NOVAK E 92 d.o.o. iz Ljutomera je
družinsko podjetje, ki ga je ustanovil Jože
Novak. Skozi njegovo delo, vlaganja in
neprestano usmerjenostjo v prihodnost je
iz majhne obrti v 35 letih zraslo zavidljivo
podjetje NOVAK E92 d.o.o..
Barvi podjetja sta SREBRNA – srebrna kot
barva aluminija in pomladno ZELENA,
kot je zelena narava.
Značilnosti podjetja so :
• visoka kvaliteta izvedbe,
• estetsko dovršeni detajli,
• uporaba
okolju
prijazne
tehnologije ter
• visoke moralne vrednote.

Podjetje,
ki stoji za
tistim, kar
ponuja in
ponuja tisto,
za čemer
stoji : to je
KVALITETA

Danes je podjetje poznano kot zelo
kvaliteten izvajalec ALU zaključnih del
v gradbeništvu, ki
• vedno stoji za tistim, kar ponuja
• ponuja tisto, za čemer stoji : to
je KVALITETA.

Podjetje svoj proizvodni program in
svoje izdelke neprestano prilagaja
povpraševanju in trendom na tržišču.
Strateška usmeritev podjetja je visoka
kvaliteta in estetsko dovršeni izdelki ob
uporabi prvovrstnih materialov. Podjetje
se je specializiralo za obdelavo aluminija
in nerjavečega jekla.
Z uporabo najsodobnejše proizvodne
tehnologije podjetje ponuja celostne
rešitve v okviru t.i. zaključnih aluminijastih
del v gradbeništvu do individualnega
opremljanja prostorov (interier in
exterier), in sicer (inženiring vključno z
izvedbo) na področju :




stanovanjske gradnje,
poslovnih objektov oz. prostorov
gostinskih in hotelskih objektov

Proizvodni program podjetja danes
obsega naslednje proizvodne dejavnosti :

Osnovna dejavnost podjetja je obdelava
aluminija, bodisi na področju proizvodnje
stavbnega pohištva, fasad ali drugih
konstrukcij pri gradnji investicijskih,
poslovnih in /ali skladiščnih objektov,
študentskih domov, šol, domov za starejše
občane,… bodisi na področju proizvodnje
vrtnega in wellness pohištva za potrebe
gostinskih in wellness objektov ter za
ustvarjanje prijetnih sproščenih privatnih
wellness kotičkov.

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 vodilnega svetovnega na
področju ALU stavbnega pohištva nemškega sistema SCHÜCO.
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 sistema SCHÜCO.

Podjetje NOVAK E92 d.o.o. uporablja
najkvalitetnejše materiale in skrbno
izbrane sisteme ponudnikov materialov
ter najsodobnejšo CNC proizvodno
tehnologijo.
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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 trenutno najkvalitetnejših
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.

za njihovo kvalitetno izvedbo in/ali
montažo.
ALUMINIJASTI PROTIPOŽARNI
ELEMENTI - s slovenskimi certifikati (ZAG
Ljubljana)

Izdelke, ki jih
ponujamo,
jih tudi sami
proizvajamo.

ALUMINIJASTE FASADE
Glede na izgled in kombinacijo materialov
lahko Izbirate med naslednji fasadami :
• Steklene fasade (z vidnimi ali
nevidnimi profili)
• Pločevinaste
fasade
(paneli,
valovita pločevina, perforirana
pločevina,...)
• Fasade z oblogo iz 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.
V primeru klasične ALUMINIJASTE
FASADE je aluminijast tudi finalni
izgled, medtem ko je v primeru t.i.
PREZRAČEVALNIH FASAD Z OBLOGO
iz dekorativnih kompaktnih plošč,
pločevine, keramike ali rustikalnega skrila
aluminijasta celotna podkonstrukcija.
Pri izvedbi in montaži navedenih fasad
upoštevamo vse smernice in standarde
proizvajalcev sistemov glede velikosti
elementov, rastrov, statike in pritrjevanja
ter razpolagamo s potrebnimi certifikati

Podjetje že dobrih 10 let izdeluje tudi
protipožarne elemente iz aluminija.
Certificirane imamo naslednje izdelke :
•
CERTIFIKAT O SKLADNOSTI REG20004-03-ZGPro – 1257 (Požarna
vrata s stranskimi svetlobami in
nadsvetlobo sistem Schϋco Firestop
II EI 30)
•
CERTIFIKAT O SKLADNOSTI REG20004-03-ZGPro – 1273 (Požarna
vrata s stranskimi svetlobami in
nadsvetlobo sistem Schϋco Firestop
II E 30)
•
CERTIFIKAT O SKLADNOSTI REG20004-03-ZGPro – 1274 (Požarna
vrata s stranskimi svetlobami in
nadsvetlobo sistem Jansen Janisol 3
EI 60)
•
CERTIFIKAT O SKLADNOSTI REG20004-03-ZGPro – 1389 (Požarna
vrata s stranskimi svetlobami in
nadsvetlobo sistem Schϋco Firestop
II EI 60)
Celoten proizvodni proces le-teh, kot
tudi način montaže in ovezna oprema
posameznega protipožarnega elementa
je certificirana v Sloveniji in pod nadzorom
ZAG-a.
ALUMINIJASTO VRTNO IN 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
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itd.), kot oblike, barve in ideje o novih
izdelkih.
V sklopu naše kolekcije Wellness by SUNY
ponujamo:
• wellness ležalnik
• savna počivalnik
• meditacijski stolček (mini ležalnik)
• mize,
• aluminijaste klopi,
• vrtne in terasne stole,
• špansko predelno steno,
• servirni voziček, pladenj,
• blazine in prti po naročilu,...
PRAŠNO BARVANJE ALUMINIJASTIH
IZDELKOV

Blagovni
znamki
SUNY in
OFFICE E92
sta rezultat
lastnega
razvoja
izdelkov.

ALUMINIJASTE 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.

Zaradi visokih zahtev po kvaliteti
prašnega barvanja za namene visoko
kvalitetnega exterier pohištva je podjetje
pred leti investiralo v lastno lakirno linijo.
Pri izbiri tehnologije smo posebno
pozornost namenili izbiri tehnologije
predobdelave aluminija, da NE uporablja
ekološko zelo spornega kroma in namesto
demi vode uporabljamo deževnico. Več o
odnosu do okolja...

Elegantne linije, dovršeni detajli in pestra
izbira različnih materialov in površin polnil
v kombinaciji z lahkotno aluminijasto
konstrukcijo ustvarjajo prijeten ambient
za delo, in bivanje.
Uporabljeni materiali (aluminij, steklo,
les, dekorativne kompaktne plošče,...)
zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in
od uporabnika ne zahtevajo posebnega
vzdrževanja.
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.

Uporabljamo CNC vodeno linijo za prašni
nanos barve, kjer obdelovance obesimo
na vešala na transportnem traku in
se le-ti peljejo skozi vse faze lakiranja
(predobdelavo, sušenje, lakiranje ter
skozi peč). Ko obdelovance po dveh urah
snamemo s transporterja, so gotovi in
pripravljeni za nadaljnjo sestavo oziroma
pakiranje in pripravo na odpremo.
Linija je namenjena
aluminijastih izdelkov
velikosti.

Kvaliteta lakiranja je primerna za exterier
izdelke (kot npr. za ALU stavbno pohištvo
oz. fasade), ki so izpostavljeni vsem
vremenskim vplivom.
Takoj ob samem začetku smo pridobili
certifikat za obstojnost na solno kopel
in lastno storitev prašnega lakiranja po
Alufinish tehnologiji uporabljali pri zaščiti
aluminijastega vrtnega pohištva, ki smo
ga izvažali na Nizozemsko - na področje
z zelo zahtevno klimo in najvišjimi
standardi kvalitete, estetike in obstojnosti
površinske zaščite.

za lakiranje
z omejitvijo

•
•
•

Storitev prašnega nanosa barve lahko
opravljamo za obdelovance dimenzij do :
• dolžine 220 cm
• širine 80 cm
• višine 130 cm

STEKLENE PREDELNE STENE
LESENE PREDELNE STENE
KOMBINIRANE PREDELNE STENE

Prednosti
sistema
ALUMINIJASTIH
PREDELNIH STEN Office E92 so :
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sodoben design - neomejene možnosti
kombinacij materialov, barv, postavitev enostavna montaža polnil na klik sistem primerno za elegantno in hitro razmejitev
pisarniških prostorov - dobra zvočna in
toplotna izolativnost - tudi v požarno
odporni izvedbi - v celoti proizvedeno v
Sloveniji - izdelki s slovenskimi certifikati.
Sistem aluminijastih predelnih sten
OFFICE E92 je slovenski proizvod; rezultat
razvoja izdekov podjetja NOVAK E92
d.o.o. in atestiran na zvočno izolativnost
s strani ZAG-a.

REFERENČNI OBJEKTI

Ponujamo
kompletne
storitve inženiring,
proizvodnjo,
montažo in
servis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FONTANA Maribor
Hotel HABAKUK Maribor
Mercator Center Maribor (Tržaška ul.)
Poslovno skladiščni objekt NIGRAD
Avtosalon BMW Meško
Bazenski kompleks Radenci (RF-dela)
Tenis dvorana Radenci
MURSKATRANSPORT Murska Sobota
ISA Slovenska Bistrica
FIMA Dravograd
DOM STAREJŠIH OBČANOV Ljutomer
Poslovno stanovanjski objekt Križevci
pri Ljutomeru
NORDSEE Maribor
KONGRESNI CENTER Habakuk
SPAR Ljutomer
Poslovna stavba P-2 - NOVA
LJUBLJANSKA BANKA Maribor
GALA Ljutomer (RF ograje)
DOM STAREJŠIH OBČANOV MariborTezno
NOVA LJUBLJANSKA BANKA Ljutomer
(predelne stene Office E92)
Vitrine Papanoster za Slomškovo
razstavo v Betnavskem gradu, Maribor
Mercator LEVEC
Poslovno stanovanjski objekt SPAR
Maribor (Ptujska c.)
Mohorjev Atrij Celje
Pošta Otok Celje
Obnova Fizioterapije Radenci
MIX Velenje
Poklicna živilska šola BIC Ljubljana
Fakulteta za družbene vede (FDV) s
študentskim domom Ljubljana
Večstanovanjski objekt LjubljanaRožna dolina
Poslovno-skladiščni objekt 2 in 3,
Murska Transport, BTC Murska Sobota
SH Stari Hrasti Ljubljana-Brdo
Srednja glasbeno-baletna šola
Ljubljana
Rekonstrukcija poslovnega objekta
SATURN Ljubljana (keramična fasada in
ALU in steklarska dela, požarna vrata)
Upravna zgradba Pivovarna Laško d.d.
Nova vinska klet - ZLATI GRIČ d.o.o. v

stran 5

www.novake92.si

•
•
•
•

Slovenskih Konjicah (ALU dela in RF
vrata)
Trgovsko – gostinsko – poslovni
objekt Ruše
Poslovno-stanovanjski objekt
Pobrežje
Poslovni objekt C – Litostroj
itd.

NOVAK E92 d.o.o.
Ulica V. prekomorske brigade št. 11
SI-9240 Ljutomer
Tel. 02 584 14 16
Fax: 02 584 14 15
E-mail: novake92@siol.net

www.novake92.si

