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BOLJŠIM ČASOM IN 
NOVIM NAČRTOM 
NAPROTI
Letošnjega Kataloga za gostinske lokale in hotele 
smo se lotili polni idej o tem, kaj vse bomo spremeni-
li, dodali, katere strokovne vsebine pripravili, koga vse še 
povabili k sodelovanju. Nekje na pol poti so se začele stvari 
drastično spreminjati zaradi virusa, ki je najprej in v velikem obsegu ohromil go-
stinsko in turistično dejavnost. Seveda so se ob tem kaotičnem stanju začeli po-
rajati dvomi, ali sploh izdati katalog, ki je namenjen prav gostincem in hotelirjem. 
Bomo preložili izid za mesec, dva, leto? Ali bomo vztrajali? Po tehtnem premisleku 
smo se odločili za slednje. 

Čeprav nihče ne more z gotovostjo trditi, kdaj bomo lahko ponovno zadihali s 
polnimi pljuči, je prav, da se stvari odvijajo dalje, pa čeprav počasneje in nekoliko 
drugače. Morda je sedaj pravi čas, da v miru pregledamo ponudbo na našem 
trgu in naredimo načrte za naprej. Katalog ponuja koristne informacije in pregled, 
kje je moč kupiti ali najeti gostinsko opremo, aparate, drobni inventar, surovine, 
programsko opremo, čistila. 

Objavljamo tudi dva strokovna članka. Prvi je na temo novih trendov prezrače-
vanja v profesionalnih kuhinjah. To je namreč zelo pomembno ne le zaradi pri-
jaznejših delovnih razmer, ki jih s tem ustvarimo za zaposlene, temveč tudi za 
preprečevanje širjenja neprijetnih vonjav iz kuhinje v jedilni prostor ter s tem 
boljše izkušnje gostov. Ob tem ne spreglejte razpisa za sofinanciranje investicij v 
energetsko obnovo objektov v gostinstvu in hotelirstvu. Drugi članek je na temo 
delovnih oblačil in uniform, ki z novimi materiali in modnimi vzorci tudi v kuhinjo, 
strežbo in poklice v hotelirstvu prinašajo modni pridih in še večjo funkcionalnost. 

Naj vam bo katalog v pomoč in navdih skozi celo leto! Poleg tiskane izdaje, ki je 
pred vami, po njem lahko listate tudi na naši spletni strani, kjer so vsi spletni na-
slovi in oglasi povezljivi s stranmi ponudnikov. 

Veronika Cvilak Križmančič, 
urednica priloge
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Prezračevalni strop za profesionalne kuhinje

NOVE DIMENZIJE KUHINJSKEGA 

PREZRAČEVANJA

Eden od naprednih sistemov prezračevanja v profesionalnih kuhinjah, ki se v zadnjih letih 
uveljavlja tudi pri nas, so prezračevalni stropi. Podjetje Menerga d.o.o., ki letos praznuje 30 let 

obstoja, jih je še nadgradilo z razvojem celovitega sistema prezračevanja. Ta v kombinaciji s 
samostojnim čistilnim sistemom znotraj stropa (UV-C sterilizacijske žarnice) in visoko učinkovitimi 
klimatskimi napravami zagotavljajo prijetnejše in bolj zdravo delovno okolje v kuhinji. Obenem pa 

tudi učinkovito rešitev na področju varčevanja z energijo.

OD PREZRAČEVANJA BAZENOV 
DO KUHINJ
Veliko gostincev in tudi drugih, ki imajo v svojih objektih pro-
fesionalne kuhinje (hoteli, družbena prehrana, catering, vrtci, 
šole, domovi za ostarele, bolnišnice…), se sooča z vedno 
strožjimi predpisi in tudi lastnim zavedanjem o pomembnos-
ti zagotavljanja ustreznih in zdravju prijaznih pogojev za delo 
v kuhinji. Podjetje Menerga je že tri desetletja specialist za 
rešitve na področju klimatizacije in prezračevanja ter zastop-
nik nemškega podjetja, ki proizvaja energetsko učinkovite 
klimatske naprave. Zadnjih nekaj let se precej posvečajo tudi 
naprednim sistemom prezračevanja v velikih kuhinjah, ki 
vključujejo kuhinjski strop Südluft in druge zanimive rešitve.
Menerga je najprej začela z izdelavo energetsko učinkovitih 
rešitev in klimatskih naprav za prezračevanje in klimatizacijo 
bazenskih prostorov. Tudi v Sloveniji je z njimi uspešno opre-
mila precej kopaliških objektov – Thermana Laško, Terme & 
Wellness Lifeclass, Vodni park Bohinj… Zaradi svoje učinkovi-
tosti se je nato proizvodni program kmalu razširil na področje 
profesionalnih kuhinj, ki strokovnjakom za prezračevanje prav 
tako predstavljajo velik izziv. Posebej zanimiva je sistemska 

Tekst: Urša Cvilak   Foto: arhiv Menerga d.o.o.

rešitev, kjer se poleg primerne prezračevalne naprave predvi-
dijo tudi ostali elementi za učinkovito rešitev problema. Eden 
od takšnih pomembnih elementov pri prezračevanju kuhinje 
je kuhinjski prezračevalni strop. Bojan Gavez, diplomirani in-
ženir strojništva, ki je v Menergi vodja tehnično-prodajnega 
sektorja, je pojasnil: »Kuhinjska napa je običajno nameščena 
nad toplotnim blokom, zato ni nič nenavadnega vsaj delno 
uhajanje pare, vonjav in maščobnih hlapov mimo nje. S pre-
zračevalnim stropom, ki pokriva celoten kuhinjski strop in je 
kot neke vrste viseči strop, je to mogoče rešiti.« Ob tem je 
še dodal: »Profesionalne kuhinjske nape so danes sicer veliko 
naprednejše kot nekoč, a prezračevalni stropi zagotavljajo še 
večjo učinkovitost. Omogočajo namreč celovit zajem odpa-
dnega zraka, zato se vonjave ne širijo v druge prostore po 
zgradbi in zaposleni v kuhinji imajo boljše pogoje za delo.« 
Med drugim je podjetje Menerga prezračevalni strop in celo-
vite prezračevalne sisteme projektiralo in/ali postavilo v kuhi-
nji Doma upokojencev na Ptuju, Vrtca Kamnitnik v Škofji Loki, 
hotelov Park v Varaždinu, Aurora in Vespera na Malem Lošinju, 
Dvorca Principovac na Iloku…
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PRILAGODLJIVOST 
PREZRAČEVALNEGA STROPA 
Prezračevalni strop je sestavljen iz panelov, v katere so vgra-
jeni vsi elementi za dovod in odvod zraka ter filtri, imenovani 
tudi izločevalniki aerosolov. Nad termo blokom so ti paneli iz 
nerjavečega jekla, kot to zahtevajo predpisi, drugod so lah-
ko aluminijasti. Mogoče jih je enostavno čistiti (obrisati) ter 
prilagoditi velikosti in obliki kuhinjskega tlorisa, pa naj gre za 
večje ali manjše obrate oziroma kuhinje. »V Kliničnem cen-
tru v Ljubljani smo najprej sodelovali pri 
projektiranju in dobavi prezračevalnega 
stropa v njihovi mlečni kuhinji. Ker so bili 
z njegovo učinkovitostjo zelo zadovoljni, 
so ga nato razširili še na glavno kuhinjo, 
ki meri okoli 1000 m². Po drugi strani smo 
pred kratkim s prezračevalnim stropom 
po meri opremili kuhinjo v gostišču Pirat 
v Piranu, ki ima na majhni površini veliko 
kuhinjske tehnologije (pečice, žar plošče, 
štedilnike, friteze, …). Poleti je bilo v njej 
tako vroče, da je bilo skoraj nemogoče 
delati. Ker je lastnik tudi kuhar in se je 
zavedal težkih pogojev za delo, se je odločil za prezračeval-
ni strop, tako da je zdaj težava rešena,« je dva od izvedenih 
projektov izpostavil mag. Tadej Muršič, ki v Menergi dela v 
marketingu. 
Poleg elementov za dovod in odvod zraka ter filtrov je v pane-
le prezračevalnega stropa vgrajena tudi razsvetljava. »Slednje 
je zelo pomembno, saj je zaradi tega kuhinja povsod dobro 
osvetljena in se nad delovnimi površinami ne delajo sence,« 
je izpostavi Gavez. Prezračevalni stropi so lahko obenem tudi 
dekorativni element kuhinje, sploh če so vidni gostom (odpr-
te kuhinje s hitro prehrano, show cooking). Izdelati jih je na-
mreč mogoče v različnih barvah in tudi oblika je prilagodljiva 
prostoru in pogojem. Rdečega so si na primer omislili v eni od 
restavracij z italijansko hrano nemške verige Vapiano.

SISTEM ČIŠČENJA IN POŽARNA VARNOST 
V Menergi priporočajo celovit pristop k reševanju prezrače-
vanja kuhinj, zato strankam nudijo tudi svetovanje, projekti-
ranje, izdelavo projektne dokumentacije in nadzor izvedbe. 
Bojan Gavez je poudaril, da sta pri iskanju celovite rešitve 
prezračevanja v kuhinji pomembna tudi čistoča klimatskih 
naprav in prezračevalnih kanalov na eni ter energetsko učin-
kovita klimatska naprava na drugi strani.
O nevarnostih, ki jih povzročajo z odpadnim zrakom v prezra-
čevalnih kanalih nabrane umazanije, in rešitvi, ki jo uporablja-
jo v Menergi in se dandanes vedno bolj uveljavlja, je Gavez 

povedal: »V odvodnih prezračevalnih 
kanalih in klimatski napravi se kljub fil-
triranju odtočnega zraka z izločevalni-
ki aerosolov v napi ali prezračevalnem 
stropu nabirajo ostanki maščobe, ki so 
kot majhni delci prešli skozi filtre in jih 
odpadni zrak nosi s seboj. Ti se začnejo 
kot majhni kapniki nabirati na stenah 
kanala in predstavljajo ne le umazanijo, 
ki jo je težko očistiti in poveča obseg in 
stroške vzdrževanja, ampak tudi veliko 
nevarnost za nastanek požara! Zato se 
vedno bolj uveljavljajo UV-C sterilizacij-

ske žarnice, ki jih namestimo za filtre v prezračevalnem stropu 
(lahko tudi v nape), tako da so očem praktično nevidne. Te 
žarnice povzročajo nastanek ozona, ki se veže na maščobe in 
jih razgradi v prah. Tega pa je mogoče z lahkoto očistiti, hkrati 
pa je nevarnost za nastanek požara zmanjšana na minimum.«

KLIMATSKA NAPRAVA 
IN ENERGETSKA VARČNOST
Redno in učinkovito čiščenje seveda vpliva tudi na delovanje 
centralne klimatske naprave, ki je pravzaprav srce prezračeva-
nja v vseh profesionalnih kuhinjah. V Menergi so strokovnjaki 
za njihovo področje, zato znajo strankam svetovati. Na izbor 
ustrezne klimatske naprave vplivajo različni dejavniki, tudi to, 
za kakšen tip kuhinje gre oziroma kaj se v njej pripravlja, kako 
so usmerjeni zračni tokovi in kako je s sistemom prezračeva-

Prezračevalni strop je 
sestavljen iz panelov, 
v katere so vgrajeni 
vsi elementi za dovod 
in odvod zraka, filtri 
(izločevalniki aerosolov) 
in razsvetljava.
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RAZPIS ZA ENERGETSKO OBNOVO 
OBJEKTOV V LETU 2020 IN 2021

Decembra je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavi-
lo javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s 
področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti. 
Prijavitelji na razpis so lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki 
se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na 
področju turizma (hoteli, nastanitveni obrati ter tudi restavracije in go-
stilne). Upravičeno območje: 1. celotno območje Vzhodne kohezijske 
regije (delež sofinanciranja do največ 75 %), 2. obmejno problemsko 
območje Zahodne kohezijske regije (delež sofinanciranja do največ 
70 % upravičenih stroškov). Predmet prijave mora obsegati vsaj enega 
ali več od naštetih ukrepov: celovita energetska obnova stavb, obnova 
posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb, nakup in 
vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, 
nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz ob-
novljivih virov energije, nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše 
razsvetljave, zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo, za-
menjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim, 
vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote… Rok za oddajo 
vlog: za 1. odpiranje 20. 1. 2020; za 2. odpiranje 30. 11. 2020; za 3. odpi-
ranje 30. 11. 2021. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani ministr-
stva (www.gov.si/zbirke/javne-objave).

Načrtujete prenovo restavracije ali kuhinje? 
Pri podjetju Menerga vam nudijo celostno rešitev pri prenovi in pripravah 
projektne naloge za sodelovanje na zgornjem razpisu (pridobitev ener-
getsko učinkovite prezračevalne naprave in profesionalnega kuhinjske-
ga stropa s pomočjo nepovratnih sredstev). Pišite na: info@menerga.si

nja celotne zgradbe (z vzpostavitvijo podtlaka se je na primer moč izogniti 
širjenju vonjav iz kuhinje).
Pomembna prednost, ki jo prinaša kombinacija prezračevalnih stropov in 
centralnih klimatskih naprav, je tudi energetska varčnost. Iz odtočnega to-
plega kuhinjskega zraka je namreč z vgrajenimi rekuperatorji in s toplo-
tno črpalko, ki je integrirana v klimatsko napravo, moč celo leto pridobivati 
znatno količino energije. To pa lahko porabimo za ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode v celotni zgradbi. Gavez svetuje: »Da bi lahko uresničili ta 
potencial in prihranili energijo, je potrebno prezračevalne strope in cen-

tralne klimatske naprave načrtovati skupaj, kot sestavni del enega sistema. 
Nekoliko višja investicija je upravičena, saj si investitor z njo dolgoročno 
zagotovi nižje obratovalne stroške.« 
Pod okriljem Inženirske zbornice Slovenije (IZS) bo Bojan Gavez v bližnji pri-
hodnosti v Mariboru pripravil strokovno izobraževanje na temo pravilnega 
prezračevanja kuhinj. Namenjeno bo tako projektantom kuhinj, da se sezna-
nijo z novostmi, kot tudi zainteresiranim gostincem in hotelirjem.

Vedno bolj se uveljavljajo tudi UV-C sterilizacijske 
žarnice. Nastali ozon nase veže maščobe in jih razgradi 
v prah, zato je nevarnost požarov zelo zmanjšana. 
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ABECEDNO KAZALO
A
1A POHIŠTVO Vinko Pestotnik s.p. 24

AALT d.o.o. 12, 26

ABSOLUTE READ d.o.o. 35

ACO d.o.o. 12

AIRCON d.o.o. 24

ALPEGEL d.o.o. 21

ALPEKS TRGOVSKO PODJETJE, d.o.o. 26, 29

ALPFRIGO d.o.o. 12

ARSLOGICA d.o.o. 12

ARTS SLADICE d.o.o. 21

ASING TRADE d.o.o., KRANJ 12

AVSN d.o.o. 35

B
BARJANS d.o.o. 32

BE-GRE d.o.o. 30

BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale 32

BIRO R d.o.o. 12

BS ADRIA d.o.o. 13

BTF d.o.o. Pekarski inženiring 21

BURJA, prodaja gostinske opreme Robert Gumzej s.p. 26

C
COOKINOX izdelava in prodaja gostinske opreme d.o.o. 13

D
DSP d.o.o. 13

DukeGroup.eu 26

E
E-STIL d.o.o. 27

ECOLAB d.o.o. MARIBOR 32, 44

EGO-TEAM d.o.o. 26

ELMONT BLED d.d. 13

ELOTUS d.o.o. 30

ESPRESSO d.o.o. 13

EURONOVA d.o.o. 27

EXIM EX d.o.o. 32

F
FIDUCIA d.o.o. 27

FILCO d.o.o. 21

FINES d.o.o. 13, 22

FISTI d.o.o. 34

FRANEL d.o.o. 27

FURLAN d.o.o. 30, 32

G
G. O. G. A., d.o.o. 27

GABRIJEL ŠMELCER s.p., KLIMATIZACIJA ŠMELCER d.o.o. 24

GASTING d.o.o. 14

GASTPRO d.o.o. 14

GASTRONOM d.o.o., TRZIN 14

GAZI d.o.o. 14

GCI d.o.o. 14

GENERALI ZAVAROVALNICA d. d. 36

GO-ST d.o.o. 15

GORSAD d.o.o. 14

GROSIST PRO d.o.o. 22

H
HORECA CENTER 15, 22

HOTEL EQUIPMENT d.o.o. 24

I
ID SHOP d.o.o. 35

ILIRIJA d.o.o. 33

IMPORTEX d.o.o. 27

IR SPECIALNA ČIŠČENJA 33, 34

J
JAKOPIN d.o.o. 15

JEZ d.o.o 15

K
KAZA SISTEMI d.o.o. 15

KEMTEX TRGOVINA d.o.o. 30

KGO KOVINSKO GOSTINSKA OPREMA Štangar Petra s.p. 15

KIMI d.o.o. 33

KOČEVAR d.o.o. 15

KOGAST GROSUPLJE d.d. 16

KOTORNA d.o.o. 33

KOVI d.o.o. 24

KOVINASTROJ SERVIS d.o.o. 16

KREK d.o.o. 28

KREMENITI d.o.o.                                                                         11, 16, 20, 22, 42

KRIM d.o.o. 16, 41

L
LABORPLAST d.o.o. Nova Gorica 28

LAMBO ELEKTRONIKA d.o.o. 16

LIAS d.o.o. 17, 22

M
MACUKA OPREMA VELIKIH KUHINJ, d.o.o. Grosuplje 17, 22, 37

MAiS Informacijski sistemi d.d. 35

MAKABO d.o.o. 23

MAKOM – Čisto preprosto. Preprosto čisto. 33

MAOP d.o.o. Ljubljana 35

MAVE d.o.o. 35, 42

MEBLO INT d.o.o. 25

MEGAPROM PLUS d.o.o. 17

MENERGA d.o.o. 7, 25

MERCIS d.o.o. 30

METALKA ZASTOPSTVA SENKANAR d.o.o. 17, 30

MICROGRAMM d.o.o. 35

N
NEKTAR NATURA d.o.o. 17

O
ORINOCO d.o.o. 17

OSNOVA d.o.o. 31

OsterRob d.o.o. 28
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P
PCON d.o.o. 25

PEKSIM d.o.o. 23

PETERKA BOJAN s.p., Servis in montaža gostinske opreme 18

PINGO, d.o.o., KRANJ 18

POS ELEKTRONČEK d.o.o. 9, 36

PROprima d.o.o. 18

PROTRADE d.o.o. 31

PROVENT d.o.o. 25

R
RAMS d.o.o. 23

ROMITA Gašper Trpin s.p 28

RÖSLER d.o.o. 28

S
SAKSIDA d.o.o. 18

SEGON Klemen Šket s.p., 
Servis & salon gostinske opreme

18

SERVIS – PRODAJA Ravbar Janez s.p. 18

SERVIS GOSTINSKE OPREME - TROHA, Tomaž Troha s.p. 18

SIJ d.o.o. DOMŽALE 33

SISTEM-PRO d.o.o. 19

SKAT SKUPINA d.o.o. 28, 33, 36

SLORATIONAL d.o.o., Rational Slovenija 2, 19, 23

SNEŽINKA Oman Jože s.p. 19

STAGOJ d.o.o. 25

sTorks ®, MGF, d.o.o., PE 25

SVILANIT SVILA d.o.o. 31

Š
ŠKERJANC d.o.o. 25

ŠTERNMATIK, OSKAR ŠTERN s.p. 31, 34

T
TEAM COMMERCE d.o.o. 19

TONI MATJAŽ s.p., Gostinska oprema 19

TRILIANT d.o.o. 31

U
UNIVERZAL COMMERCE LJUBLJANA d.o.o. 19

URH & CO d.o.o. 31

URŠIČ d.o.o. 23

USNJENA GALANTERIJA ZA GOSTINCE Andrej Kirbiš, s.p. 29

V
VESMAR d.o.o. 29

VIN.si, PRefekt d.o.o. 29

W
WEMEX TRANSALPINE d.o.o. 4, 20, 23

WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o.                                   9, 20, 34, 42, 43

WUDLER & BRUS d.o.o. 20

Z
ZAVOD ZA RAZVOJ IN RAZISKOVANJE GOSTINSKIH IN 
KMETIJSKIH DEJAVNOSTI SLOVINO 36

www.classeq.si
Informacije:

Pomivalni stroji za kozarce in posodo
Made in Britain

Novi modeli D400 in D500,
enostavno in poceni pomivanje!

Pretočni pomivalni stroj
P 500
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GIS Prestige

Programsko opremo PRESTIGE predstavljajo produkti:
• GIS Prestige za gostinsko in družbeno prehrano
• SIHOT za recepcije (hotelski info. sistem)
• TS Prestige za trgovske dejavnosti
• RELAX Prestige za storitvene in wellness storitve
• VS Prestige za prodajo in rezervacijo vstopnic

• DocForward - sistem za elektronsko izmenjavo 
dokumentov med dobavitelji in naročniki, ki omogoča 
enostaven, natančen in hiter vnos dobavnice in 
računa

• Zaprti sistemi plačevanja - sistemi brezgotovinskega 
plačevanja znotraj bazenskih kompleksov, smučišč ali 
dogodkov

• Mobilna balgajna - namenjena za prodajo na terenu, 
tržnicah in za vse storitvene dejavnosti

POS Elektronček d.o.o. Livarska ulica 7, 1241 Kamnik • Tel: 01 8309 550, 041 642 260 • prodaja@pos-elektroncek.si

POS elektronček je vodilni slovenski ponudnik programske 
in strojne POS opreme. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami 
in znanjem se programska oprema enostavno prilagodi 
zahtevam in zakonodaji slovenskega trga.

http://www.pos-elektroncek.si
http://www.classeq.si


KAZALO PO DEJAVNOSTI
PROJEKTIRANJE IN OPREMLJANJE 

GOSTINSKIH LOKALOV IN KUHINJ
termična in hladilna oprema, pomivalni stroji, 

barski in kavni aparati, točilni pulti, gastro posoda, 
projektiranje, svetovanje, montaža, odvodnjavanje, servis ...

AALT d.o.o. 12

ACO d.o.o. 12

ALPFRIGO d.o.o. 12

ARSLOGICA d.o.o. 12

ASING TRADE d.o.o., Kranj 12

BIRO R d.o.o. 12

BS ADRIA d.o.o. 13

COOKINOX izdelava in prodaja gostinske opreme d.o.o. 13

DSP d.o.o. 13

ELMONT BLED d.d. 13

ESPRESSO d.o.o. 13

FINES d.o.o. 13

GASTING d.o.o. 14

GASTPRO d.o.o. 14

GASTRONOM d.o.o., Trzin 14

GAZI d.o.o. 14

GCI d.o.o. 14

GORSAD d.o.o. 14

GO-ST d.o.o. 15

HORECA CENTER 15

JAKOPIN d.o.o. 15

JEZ d.o.o 15

KAZA SISTEMI d.o.o. 15

KGO KOVINSKO GOSTINSKA OPREMA Štangar Petra s.p. 15

KOČEVAR d.o.o. 15

KOGAST GROSUPLJE d.d. 16

KOVINASTROJ SERVIS d.o.o. 16

KREMENITI d.o.o. 16

KRIM d.o.o. 16

LAMBO ELEKTRONIKA d.o.o. 16

LIAS d.o.o. 17

MACUKA OPREMA VELIKIH KUHINJ, d.o.o. Grosuplje 17

MEGAPROM PLUS d.o.o. 17

METALKA ZASTOPSTVA SENKANAR d.o.o. 17

NEKTAR NATURA d.o.o. 17

ORINOCO d.o.o. 17

PETERKA BOJAN s.p., Servis in montaža gostinske opreme 18

PINGO, d.o.o., KRANJ 18

PROprima d.o.o. 18

SAKSIDA d.o.o. 18

SEGON Klemen Šket s.p., Servis & salon gostinske opreme 18

SERVIS – PRODAJA Ravbar Janez s.p. 18

SERVIS GOSTINSKE OPREME - TROHA, Tomaž Troha s.p. 18

SISTEM-PRO d.o.o. 19

SLORATIONAL d.o.o., Rational Slovenija 19

SNEŽINKA Oman Jože s.p. 19

TEAM COMMERCE d.o.o. 19

TONI MATJAŽ s.p., Gostinska oprema 19

UNIVERZAL COMMERCE LJUBLJANA d.o.o. 19

WEMEX TRANSALPINE d.o.o. 20

WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o., Profesionalni 
pomivalni stroji in sistemi 20

WUDLER & BRUS d.o.o. 20

PEKARSTVO, SLAŠČIČARSTVO 
IN SLADOLEDARSTVO

aparati, tehnološke rešitve, servis, surovine, 
drobni inventar, embalaža...

ALPEGEL d.o.o. 21

ARTS SLADICE d.o.o. 21

BTF d.o.o. Pekarski inženiring 21

FILCO d.o.o. 21

FINES d.o.o. 22

GROSIST PRO d.o.o. 22

HORECA CENTER 22

KREMENITI d.o.o. 22

LIAS d.o.o. 22

MACUKA OPREMA VELIKIH KUHINJ, d.o.o. Grosuplje 22

MAKABO d.o.o. 23

PEKSIM d.o.o. 23

RAMS d.o.o. 23

SLORATIONAL d.o.o., Rational Slovenija 23

URŠIČ d.o.o. 23

WEMEX TRANSALPINE d.o.o. 23

POHIŠTVO, NAJEM OPREME, 
KLIMA IN PREZRAČEVANJE, WELLNESS

notranje in vrtno pohištvo, senčniki, grelci, 
klimatizacija in prezračevanje, toplotne črpalke 

alarmni sistemi, bazeni, prireditveni šotori, igrala ...

1A POHIŠTVO Vinko Pestotnik s.p. 24

AIRCON d.o.o. 24

GABRIJEL ŠMELCER s.p., KLIMATIZACIJA ŠMELCER d.o.o. 24

HOTEL EQUIPMENT d.o.o. 24

KOVI d.o.o. 24

MEBLO INT d.o.o. 25

MENERGA d.o.o. 25

PCON d.o.o. 25

PROVENT d.o.o. 25

STAGOJ d.o.o. 25

sTorks ®, MGF, d.o.o., PE 25

ŠKERJANC d.o.o. 25

DROBNI KUHINJSKI, NAMIZNI IN 
STREŽNI INVENTAR, EMBALAŽA

porcelan, kozarci, pribor, kuhinjski pripomočki, 
inventar za finger food in catering, embalaža ...

AALT d.o.o. 26

ALPEKS TRGOVSKO PODJETJE, d.o.o. 26

BURJA, prodaja gostinske opreme Robert Gumzej s.p. 26

DukeGroup.eu 26

EGO-TEAM d.o.o. 26

1

2

3

4
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E-STIL d.o.o. 27

EURONOVA d.o.o. 27

FIDUCIA d.o.o. 27

FRANEL d.o.o. 27

G. O. G. A., d.o.o. 27

IMPORTEX d.o.o. 27

KREK d.o.o. 28

LABORPLAST d.o.o. Nova Gorica 28

OsterRob d.o.o. 28

ROMITA Gašper Trpin s.p 28

RÖSLER d.o.o. 28

SKAT SKUPINA d.o.o. 28

USNJENA GALANTERIJA ZA GOSTINCE Andrej Kirbiš, s.p. 29

VESMAR d.o.o. 29

VIN.si, PRefekt d.o.o. 29

TEKSTIL IN NEGA TEKSTILA
pralni, sušilni in likalni stroji, delovna obleka 

in obutev, namizni prti, zavese, prevleke, 
posteljnina, brisače ...

BE-GRE d.o.o. 30

ELOTUS d.o.o. 30

FURLAN d.o.o. 30

KEMTEX TRGOVINA d.o.o. 30

MERCIS d.o.o. 30

METALKA ZASTOPSTVA SENKANAR d.o.o. 30

OSNOVA d.o.o. 31

SVILANIT SVILA d.o.o. 31

ŠTERNMATIK, OSKAR ŠTERN s.p. 31

URH & CO d.o.o. 31

SANITARNA OPREMA, 
ČISTILA IN ČISTILNI SISTEMI

pripomočki in aparati za čiščenje, servis, 
oprema za higieno, čistilna in 

dezinfekcijska sredstva, predpražniki ...

BARJANS d.o.o. 32

BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale 32

ECOLAB d.o.o. MARIBOR 32

EXIM EX d.o.o. 32

FURLAN d.o.o. 32

ILIRIJA d.o.o. 33

IR SPECIALNA ČIŠČENJA 33

KIMI d.o.o. 33

KOTORNA d.o.o. 33

MAKOM – Čisto preprosto. Preprosto čisto. 33

SIJ d.o.o. DOMŽALE 33

SKAT SKUPINA d.o.o. 33

EKOLOŠKE REŠITVE
ravnanje z odpadki, 

filtriranje vode, 
biogoriva, ekološka vozila ...

FISTI d.o.o. 34

ŠTERNMATIK, OSKAR ŠTERN s.p. 34

WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o. 34

INFORMATIKA, INTELIGENTNE REŠITVE, 
ELEKTRONIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

programske in strojne rešitve za gostinstvo, blagajne, 
tiskalniki, daljinsko naročanje ...

ABSOLUTE READ d.o.o. 35

AVSN d.o.o. 35

ID SHOP d.o.o. 35

MAiS Informacijski sistemi d.d. 35

MAOP d.o.o. Ljubljana 35

MAVE d.o.o. 35

MICROGRAMM d.o.o. 35

POS ELEKTRONČEK d.o.o. 36

SKAT SKUPINA d.o.o. 36

ZAVAROVANJE, IZOBRAŽEVANJE
izobraževanja, svetovanja, zavarovanja, 

najem prostorov, poslovne rešitve, 
gospodarska vozila ...

GENERALI ZAVAROVALNICA d. d. 36

ZAVOD ZA RAZVOJ IN RAZISKOVANJE GOSTINSKIH 
IN KMETIJSKIH DEJAVNOSTI SLOVINO

365

6
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Kremeniti d.o.o., Proletarska ulica 4, 1110 Ljubljana,
Tel: 00386 1 520 40 50, gsm: 00386 41 646 605

http://www.kremeniti.si


PROJEKTIRANJE IN OPREMLJANJE 
GOSTINSKIH LOKALOV IN KUHINJ

termična in hladilna oprema, pomivalni stroji, barski in kavni 
aparati, točilni pulti, gastro posoda, projektiranje, svetovanje, 

montaža, odvodnjavanje, servis ...

AALT d.o.o. 
WMF PROFESSIONAL
Hafnerjevo naselje 125
4220 Škofja loka

05 902 0015
051/664 667
info@aalt.si
www.aalt.si
Aleš Tajhmajster

Zastopstvo, prodaja in servis kavnih avtomatov WMF in JURA. Zastopstvo in prodaja 
čajev EILLES TEA.

ACO d.o.o.
Obrtniška 9
3240 Šmarje pri Jelšah

03/817 18 80
041/667 906
info@aco.si
www.aco.si
Ferdo Možič

PROIZVODNJA IN PRODAJA SISTEMOV ZA ODVODNJAVANJE IN UPRAVLJANJE Z 
ODPADNIMI VODAMI V PROFESIONALNI KUHINJI. 
Sistemi za odvodnjavanje so pomembno potencialno razvojno okolje za pojav listerie, ki 
je lahko vir okužbe živil. Slabo načrtovano odvodnjavanje povzroča naraščanje stroškov 
čiščenja in vzdrževanja, v najslabšem primeru lahko povzroči tudi okužbe v procesu 
proizvodnje hrane. 
Vse profesionalne kuhinje predstavljajo nevarno delovno okolje, saj je praviloma 
potrebno v kratkem času pripraviti veliko obrokov. Tla so pogosto mokra, mastna in 
spolzka, saj imamo pri pripravi hrane opravka z veliko vode in drugimi tekočinami z 
visoko temperaturo. Vsi ti faktorji vplivajo na higieno pripravljene hrane, zdravje in 
varnost pri delu v kuhinji. Zato je učinkovito odvodnjavanje odločilnega pomena, saj 
po eni strani omogoča varno delo, po drugi pa mora izpolnjevati tudi vse predpisane 
higienske zahteve, veljavne za industrijo priprave hrane. 
Podjetje ACO ponuja celosten sistem upravljanja z odpadnimi vodami v profesionalni 
kuhinji. Vsi proizvodi so razviti in izdelani z namenom zagotavljanja varnosti in 
higienskih zahtev. Z več kot 60-letno tradicijo v proizvodnji sistemov za odvodnjavanje 
sodi med večje globalne dobavitelje opreme za odvodnjavanje. 
NE PODCENJUJTE ODVODNJAVANJA.

ALPFRIGO d.o.o. 
Obrtna cona Logatec 11 a
1370 Logatec

040/232 290, 040/752 499
040/850 022
05/515 05 21
info@alpfrigo.com
www.alpfrigo.com

Proizvodnja hladilnih in zamrzovalnih omar - program omar GN2/1; program pekarskih 
omar; program sušilnih omar; program šok hladilnikov in zamrzovalnikov; program 

hladilnih in zamrzovalnih pultov GN1/1; program kamp omar; program specialnih 
hladilnih in zamrzovalnih omar; omare za shranjevanje sladoleda. 
NOVO: Proizvodnja samopostrežnih hladilnih solatnih otokov.

ARSLOGICA d.o.o.
Bilje 19
5292 Renče

041/369 813 
040/834 002
info@arslogica.si
www.arslogica.si
Edo Mržek, Marko Štefančič

ZMANJŠAJTE PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE V KUHINJI! Sistem s 30-letno tradicijo 
inteligentnega samodejnega upravljanja z električno energijo v kuhinjah in pralnicah 
proizvajalca Sicotronic GmbH iz Nemčije je zaščiten z evropskim patentom. Edinstvena 
rešitev omogoča nadzor porabe električne energije in zagotavlja zmanjšanje zagonskih 
tokov od 30 do 50 %! Primerna za nove in obstoječe kuhinje.
Več tisoč uspešno izvedenih projektov v hotelih, restavracijah, bolnišnicah, šolah, 
domovih upokojencev … v Evropi. Dobava, namestitev in zagon sistema. Nudimo 
brezplačen ogled, svetovanje in zasnovo rešitve.

ASING TRADE d.o.o., Kranj
Šuceva ulica 25
4000 Kranj

04/234 33 90
04/234 33 91
041/616 914
asing.trade@siol.net
www.asing-trade.si, www.informacija.net

Od ideje do izvedbe - gostinski lokali, profesionalne kuhinje, poslovni prostori, 
stanovanja.

BIRO R d.o.o., Ljubljana
Zaloška cesta 161
1000 Ljubljana

01/540 08 44
biro.r@siol.net
www.biro-r.si
Branko Ružič

Inženiring in svetovanje za tehnološko gostinsko opremo - kuhinje in bari (projektiranje, 
dobava, montaža, servis). Zastopstva: HOBART, FOSTER, EUROCAVE, GICO, BRAVILOR 
BONAMAT, OLIS, POLARIS, SCOTSMAN, HUPFER, RIEBER, HÄLLDE, IFI, NORDIEN SYSTEM.

1

kavni avtomati

zamrzovalniki

sistemi za odvodnjavanje

šok komore hladilni solatni otoki

nadzor porabe električne energije

projektiranje

projektiranje gostinska oprema

izdelava opreme

drobni inventar
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BS ADRIA d.o.o.
Špruha 7
1236 Trzin

0599/409 51
0599/000 41
041/334 489
info@bs-adria.si
www.bs-adria.si
Robert Šafarič

• BLANCO Professional: vse za transport hrane 
- GN posode; nevtralni, ogrevani in hlajeni 
termoporti; podajalniki pladnjev, krožnikov, 
košar; bain-marie odprti in zaprti vozički; 
servirni in regalni vozički; banketni vozički; 
front-cooking sistem BLANCO COOK.
• BS CLEAN profesionalni pomivalni stroji: 
za kozarce, mešano posodo, črno posodo; 
enostavno upravljanje in nizki stroški 
obratovanja.
• HEPP HOSPITALA: sistemi podstavkov in 
pokrovov z izjemnimi izolacijskimi lastnostmi. 
Hrana ostane na optimalni temperaturi v 
daljšem časovnem obdobju, transportni časi 
do 90 minut niso problem.
• MenüMobil: enoporcijski izolirani sistemi za 
transport hrane v ali izven hiše brez prelivanja 
in z ohranjanjem temperature do 90 minut. 
Pripadajoče posodice v porcelan ali melamin 
izvedbi.

COOKINOX izdelava in prodaja 
gostinske opreme d.o.o.             
Stantetova ulica 27
1295 Ivančna Gorica

01/786 13 13
01/786 16 55
info@cookinox.si
www.cookinox.si

Projektiranje in servis ter proizvodnja gostinske opreme po meri.
• Hlajeni in nevtralni TOČILNI PULTI, NEVTRALNA KUHINJSKA OPREMA, hladilna tehnika 
(hladilni pulti, omare, komore).
• TERMIČNA OPREMA: konvektomati, program 600, 700, 900; peči za pice, friteze za krofe...

DSP d.o.o.
Gasilska cesta 12
Grosuplje

01/786 01 00
info@dsp.si
www.dsp.si

OPTIMALNO POMIVANJE ZAHTEVA VELIKO 
VEČ KOT LE KRISTALNO ČISTO POSODO. 
Minimalistični stroški, trajnostno varovanje 
okolja in skrb za zaposlene, ki so vselej 
na prvem mestu. Ob izpolnjevanju vseh 
omenjenih predpostavk lahko začnemo šele 
govoriti o optimalnem pomivanju. Podjetje 
Wexiodisk je eno od samo treh svetovnih 
proizvajalcev pomivalnih strojev, ki so na trgu 
visokozahtevne industrije letalskega cateringa. 
K dolgi življenjski dobi in nizkim stroškom 
obratovanja prispevata robustna izdelava in 

nenehen razvoj številnih inovativnih patentov, 
pri čemer se vselej stremi k visoki stopnji skrbi 
za zaposlene in razvoju ergonomije.
LEDOMATI HOSHIZAKI SO SIJAJ JAPONSKEGA 
INŽENIRSTVA in prepoznavni predvsem po 
zanesljivem delovanju, varčnosti, natančni in 
čisti obliki ledu ter visoki akumulaciji ledu, kar 
prispeva k počasnemu topljenju. Higiena je 
prednostna naloga zasnove, zato je vsak cikel 
opravljen s svežo vodo, ki zagotavlja le najvišjo 
kakovost ledu.

ELMONT BLED d.d.
Spodnje Gorje 3 a
4260 Bled

04/575 14 23, 24, 60, 19, 32
age@elmont.si
www.elmont.si

•  Lastna izdelava aparatov za kuhanje kave ELMONT CIGNO, namiznih fritez in svetlobnih 
reklamnih napisov.
• Zastopanje tujih podjetij: ledomati, hitri zamrzovalniki, hladilne in zamrzovalne omare 
ICEMATIC, stroji za pomivanje kozarcev in posode DIHR, aparati za kavo RANCILIO, 
gostinska oprema ROLLER GRILL, mlini za kavo MAZZER, RANCILIO in CUNILL, mehčalci za 
vodo DVA, mikrovalovne peči MENUMASTER, kava espresso PAVIN CAFFE, salamoreznice 
RGV, čistilec ročk za kavo PRO FONDI.

ESPRESSO d.o.o.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana

01/422 88 88
01/422 88 90
041/781 818
illy@espresso.si
www.espresso.si
Božo Jejčič

Zastopnik za vrhunske proizvode ILLY GROUP: 
kava ILLY, čaji DAMMANN FRERES, vroča čokolada MONBANA, mali gospodinjski in 
pisarniški kavni aparati FrancisFrancis in MITACA ter gostinski kavni aparati LaSpaziale.

FINES d.o.o.
Industrijska cesta 5
1290 Grosuplje

01/788 83 40
01/788 83 47 (prodaja)
01/788 83 42 
info@fines.si 
www.fines.si 
Igor Lipušček

Proizvodnja in prodaja peči in opreme za gostinstvo, pekarstvo, slaščičarstvo in picerije. 
FINES - konvekcijske in etažne peči za pekarstvo in slaščičarstvo; 
FINES - gastro konvektomati za gostinstvo; 
FINES - peči za picerije.

vse za transport hrane

kavni aparati ledomati

kava in espresso aparati

peči za slaščičarstvopeči za pekarstvo in picerije

nevtralna oprema po meri 

pomivalni stroji

pomivalni stroji

ledomati

točilni pulti termična oprema

pomivalni stroji
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GASTING d.o.o. 
Poklukarjeva 27
1000 Ljubljana

01/423 66 66
041/615 962
roman@gasting.si
www.gasting.si
www.blanco.si
www.ambach-slovenija.si
Roman Zidanič

- GOSTINSKA OPREMA za profesionalne kuhinje in gostinske lokale: projektiranje, izdelava, 
dobava, montaža, rezervni deli, servis.
• BLANCO - oprema za catering; • AMBACH - termična oprema; • LIEBHERR - hladilna tehnika;
• WINTERHALTER – pomivalna tehnika; • RATIONAL,- parnokonvekcijske peči; • GAZZI- 
termična oprema; • NEVTRALNA OPREMA PO NAROČILU; • INŽENIRING
- NOTRANJA OPREMA (INTERIER): projektiranje, izdelava, dobava, montaža, rezervni 
deli, servis.

GASTPRO d.o.o.
Dragarjeva ulica 9
1230 Domžale

01/724 45 60
01/724 45 61
031/755 129, 041/744 573
info@gastpro.si 
www.stow.si
Aleš Turšič, Tanja Turšič 

SPECIALISTI ZA KAVO: Odpirate nov gostinski objekt, prenavljate obstoječega ali 
želite svojim gostom ponuditi nekaj, zaradi česar boste drugačni od drugih? Potem se 
obrnite na nas! Poleg vrhunskih blagovnih znamk vam ponujamo inovativne storitve 
za povečanje prodaje in najvišjo stopnjo znanja s področja kavne industrije v državi. 
Izdelamo vam celostno ponudbo, od sistematizacije poslovanja do izobrazbe kadra. V 
obdobju enega leta dvignite prodajo za 15-50%.
• AKADEMIJA: mednarodni izobraževanje program SCA - Coffee diploma
• MIKROPRAŽARNA STOW: specialty sveže pražena sezonska kava za gostince
• ALTHAUS ČAJI: vrhunski čaji za restavracije, hoteli in lokale
• CAFFE VERGNANO 1882: tradicionalni italijanski espresso
• LA MARZOCCO: najinovativnejši espresso 
aparati na svetu (www.lamarzocco.com). 
Ikonični espresso aparati, ki jim zaupajo 
najboljše kavarne, restavracije in hoteli na 
svetu. Inovativnost, zanesljivost, vzdržljivost 
in brezčasen dizajn.
• EVERSYS future, coffee and tehnology 
(www.eversys.com/en/): Eversy kavni aparat 
je nekaj, kar svet še ni videl. Predstavlja 
prihodnost v sedanjosti. Z inovativno 
tehnologijo E-barista omogoča pripravo sveže 
pražene sezonske specialty kave z dotikom 
na gumb. Ekskluzivno ustvarjen za vrhunske 
restavracije, hotele in gostinske obrate, 
kjer nadomesti profesionalnega barista 
in omogoča konsistentno profesionalno 
pripravo kave.

GASTRONOM d.o.o., Trzin
Blatnica 10
1236 Trzin

01/562 21 70
01/562 21 70
041/367 194
gastronom@siol.net
www.gastrooprema.si
Miran Pogorelec

Zastopanje, opremljanje gostinskih in turističnih objektov, prodaja: 
univerzalni kuhinjski stroji ROBOT COUPE, VARIMIXER, ROTOR; aparati za kavo LA SAN 
MARCO, BRAVILOR BONAMAT; pomivalni stroji ELETTROBAR, LA SAN MARCO; mikrovalovne 
peči EUROTEC RIGA, PANASONIC; naprave za hitro ohlajevanje in zamrzovanje SINCOLD; 
hlajene in ogrevane vitrine TECFRIGO, CB; planetarne peči (električne in plinske) za peko 
piščancev CB; aparati za vakuumsko pakiranje hrane VALCO; nevtralna inox oprema.
OD PROJEKTA DO IZVEDBE S KVALITETO!

GAZI d.o.o.
Spodnja Slivnica 101 A
1290 Grosuplje

01/787 20 22, 01/786 47 78
gazi@gazi.si
www.gazi.si

V podjetju Gazi izdelujemo PROFESIONALNO GOSTINSKO TERMIČNO OPREMO.
Izdelujemo štedilnike, friteze, žare, lava žare, indukcijska kuhala, kuhala za testenine, 
vodne kopeli, prekucne ponve, kotle … Elementi so na voljo v standardnih linijah: 
Classic, XPremium in Phantom. Lasten razvoj, dolgoletne izkušnje in posluh do kupcev 
nam omogočajo, da zadovoljimo tudi posebne, nestandardne želje kuharjev.
Izdelujemo tudi profesionalne vgradne elemente za letne kuhinje.

GCI d.o.o. 
Skladiščna ulica 6
4270 Jesenice

04/576 57 20
04/583 12 96
gci@siol.net
www.gci.si
Ljubo Križanič

Prodaja strojev in opreme: BARTSCHER, DEXION - MBM, PANASONIC, EVERLASTING, 
AFINOX, ENOFRIGO, TECFRIGO, BREMA, ELETTROBAR, LAMBER, ROBOT COUPE, ROTOR, 
SOLIA, SIRMAN, VEMA, HAMILTON BEACH, FAMA, MODULINE, HENKOVAC, SCANBOX.

GORSAD d.o.o.
Cesta talcev 29
1294 Višnja Gora

01/788 43 08
01/780 31 73
051/415 065
gorsad@siol.net
www.gorsad.si
Aleš Gorše, Ana Gorše

Prodaja izdelkov za gostinstvo in polizdelkov za izdelovalce gost. opreme: inox korita, 
umivalniki; bazen vozički z izpustom ... Posode za moko, trokadere, posode za smeti, 
vodila, inox površine po naročilu. Zastopstvo RONDA – RF in steklena vrata...

oprema za catering

univerzalni stroji

lasten razvoj

hlajenje in zamrzovanje

termična oprema

univerzalni stroji

izdelki iz inox pločevine posode za smeti

gostinska oprema

vinske vitrine

gostinska oprema servis

espresso aparati mikropražarna akademija
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KAZA SISTEMI d.o.o.

01/235 55 97 (prodaja)
030/311 338 (servis)
info@kaza-sistemi.si
www.kaza-sistemi.si
www.naredi-testenine.si
www.gastronom.si 

Kaza Sistemi z dolgoletnimi izkušnjami in bogatim znanjem nudimo celovite rešitve 
na področju profesionalne gostinske opreme. Ponujamo lastne proizvode ter opremo 
domačih in tujih dobaviteljev. Nudimo hiter in zanesljiv servis gostinske in hladilne 
tehnike.

KGO KOVINSKO GOSTINSKA OPREMA
Štangar Petra s.p.
Kosovelova cesta 6
1290 Grosuplje

01/786 45 44, 01/786 55 70
041/758 218, 041/612 216
pavel.stangar@siol.net
www.kgo-stangar.si
Pavel Štangar

Izdelujemo gostinsko opremo za male in velike kuhinje ter točilne pulte in ostale 
izdelke iz nerjaveče inox pločevine. Naše izdelke si lahko ogledate na internetni strani: 
www.kgo-stangar.si

KOČEVAR d.o.o.

03/700 16 40
041/639 260
office@teraflam.com
www.teraflam.si
Iris Kočevar

Kočevar d.o.o. je družinsko podjetje za pametno ogrevanje na pelete. Naša ponudba 
zajema okolju prijazno ogrevanje stavb ter pestro izbiro ambientalnih ognjev in žarov za 
dom, gostinstvo in hotelirstvo. Lesni ogenj na pelete brez saj in dima, enostavno in hitro, 
ekološko in cenovno ugodno ogrevanje. Ustvarjamo vzdušje!

gostinska oprema in naprave hladilna in gostinska oprema

oprema iz nerjaveče pločevine

ogrevanje na pelete ambientalni ognji in žari

komore vitrineprojektiranje in servis

GO-ST d.o.o.
Ljubljanska cesta 68
1290 Grosuplje

01/786 12 47
031/396 806
info@go-st.si
www.go-st.si

Podjetje GO-ST d.o.o. je družinsko podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju 
prodaje, servisiranja, lastne inox proizvodnje in projektiranja profesionalnih kuhinj po 
HACCAP standardih. Svojim strankam nudimo celovite rešitve na enem mestu in se do 
potankosti prilagodimo željam vsake posamezne stranke.
Vljudno vabljeni v naš razstavni salon na Ljubljanski cesti 68 v Grosuplju.

HORECA CENTER

070/661 990
info@horecacenter.si
www.horecacenter.si

GIZ HO.RE.CA center je gospodarsko interesno združenje slovenskih proizvajalcev in 
dobaviteljev profesionalne opreme za gostinstvo, slaščičarstvo, sladoledarstvo in 
pekarstvo. Združenje deluje že od leta 2014 in uspešno postavlja visoke standarde 
kvalitete in prepoznavnosti gostinske opreme za Slovenijo in tujino. Partnerji Horeca 
centra vsak na svojem področju razvijajo kvalitetne aparate in druge nepogrešljive 
elemente profesionalnih kuhinj, barov, hotelov, pekarn in drugih gostinskih obratov.
HORECA CENTER predstavlja celotno ponudbo profesionalne gostinske opreme: termična 
oprema GAZI, profesionalne peči FINES, stroji za sladoled VALTEK, hladilne komore KAZA 
SISTEMI, oprema za optimizacijo vode FISTI, pomivalni sistemi DSP, hladilne omare in 
pulti ALPFRIGO, rešitve za čiščenje in razkuževanje ECOLAB, drobni inventar FIDUCIA, 
nevtralna oprema RINOX in strokovnjaki za osebno in objektno higieno SURF.

JAKOPIN d.o.o.
Streliška ulica 1
8000 Novo mesto

07/337 39 90
info@jakopin.si
www.jakopin.si
Stane Jakopin

S 25-letnimi izkušnjami z inženiringom in gostinstvom sodelujemo pri vseh fazah 
nastajanja gostinskih prostorov. Pripravljamo idejne zasnove in podrobne izvedbene 
načrte notranje opreme. Načrtujemo funkcionalne, estetsko dovršene in sodobno 
opremljene točilnice.

JEZ d.o.o.
1000 Ljubljana

01/ 511 47 16 
031/486 337
info@jez.si
www.jez.si

Zastopanje in prodaja pomivalnih korit (pretežno iz kamna SCHOCK), kuhalnih plošč z 
integrirano napo AIRFORCE, profesionalnih plinskih kuhalnih plošč, indukcijskih plošč, 
pečic in pomivalnih korit (inox) FOSTER ter hotelskega programa INDEL B (minibar 
hladilniki, sefi in sušilniki za lase).

gospodarsko interesno združenje

notranja oprema oblikovanje prostorov

pomivalna korita hotelski program

načrtovanje točilnic

profesionalna oprema

www.petzvezdic.si
Katalog opreme za gostinske 
lokale in hotele 2020 je 
dostopen na spletni strani 
revije Pet zvezdic (aktivne 
povezave logotipov in oglasov 
na spletne strani podjetij). 
In kot mobilna aplikacija 
(android, ios).
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KOGAST GROSUPLJE d.d.
Adamičeva cesta 36
1290 Grosuplje

t: 01/786 63 00
e: info@kogast.si, prodaja@kogast.si
www.kogast.si

• PROIZVODNJA IN PRODAJA GOSTINSKE OPREME: štedilniki, žar plošče, vodni žar za 
pečenje brez uporabe dodatnih maščob, friteze, kopeli, peči, kuhalo za testenine, 
kotli za kuhanje, kotli za kuhanje pod pritiskom, prekucne in večnamenske ponve 
programov KOGAST 600, KOGAST 700 in KOGAST 900 (vse v plinski in električni 
izvedbi); enostranski in dvostranski mostovni termični bloki iz najkvalitetnejše nerjavne 
pločevine tipov AiSi304 in AiSi316Ti; lupilci krompirja; stroj za pranje zelenjave in sadja; 
nevtralna oprema KOGAST 600 in KOGAST 700; Tender S - delilne in mobilne linije za 
razdeljevanje hrane; hladilni solatni bari; vgradni elementi za samopostrežne otoke 
in sisteme »Front cooking«. Vsa hladilna oprema je serijsko opremljena za priključitev 
na centralni računalniški nadzor – HACCP. Prodaja profesionalne kuhinjske posode DE 
BUYER, francoskega tekstila Garnier-Thiebaut, francoskega dekorativnega stekla La 
Rochere. Prodaja parno-konvekcijskih peči CONVOTHERM in pečic s sistemom hitre peke 
s pomočjo mikrovalov Merrychef.
• KOGAST SISTEMI d.o.o.: V okviru Skupine Kogast je podjetje Kogast Sistemi d.o.o. 
specializirano za INŽENIRING GOSTINSKE OPREME, projektiranje kuhinjske tehnologije; 
nadzor izvedbe inštalacij v kuhinji, idejne in tehnološke rešitve, vključno s prodajo kuhinj 
po načelu »ključ v roke«.
• STORITVENI CENTER: Dobava, montaža, zagon gostinske opreme, izobraževanje osebja, 
vzdrževanje, popravilo in servisiranje gostinske opreme v času njene celotne življenjske 
dobe, prodaja rezervnih delov. Po pogodbi prevzamemo tudi nadzor in skrbništvo za vso 
opremo, ki smo jo dobavili (telefon: 01/786 63 50).

KOVINASTROJ SERVIS d.o.o.
Adamičeva cesta 44
1290 Grosuplje

01/786 22 74
01/786 22 75
041/625 081
info@kovinastroj-servis.si
www.kovinastroj-servis.si
Drago Brlan

Projektiranje, inženiring, prodaja, montaža in servis gostinske opreme. Nudimo storitev 
»Od ideje do izvedbe«. V prodajnem program dobavljamo in servisiramo: nevtralno 
RF opremo, točilne pulte, hladilno opremo, parnokonvekcijske peči, štedilnike, friteze, 
prekucne ponve, kotle, vodne kopeli, žare, grill peči za piščance, kuhala za testenine, 
tople mize, samopostrežne linije, pomivalne stroje, mehčalce vode, dehidratorje za 
organske odpadke, univerzalne stroje, lupilnice. Tudi pomivalna čistilna sredstva za 
pomivalne stroje in konvektomate, kuhinjske pripomočke, transportne posode, GN 
posode... Nudimo 24-urno storitev vse dni v letu s strokovno ekipo sodelavcev.

KREMENITI d.o.o.
Proletarska ulica 4
1000 Ljubljana

01/520 40 50, 01/520 40 52
01/520 40 53
041/646 605
jaka@puc.si, info@puc.si
www.kremeniti.si
Jaka Puc

Izdelava gostinske in mesarske opreme iz nerjaveče pločevine. Prodaja in 24-urno 
vzdrževanje opreme in strojev.
Uvoz: termična oprema, profesionalna parnokonvekcijska tehnologija MKN; pomivalni 
stroji MEIKO; naprave za pripravo hrane HALLDE; profesionalni palični mešalniki 
DYNAMIC; naprave za obdelavo hrane SALVIS; univerzalni kuhinjski stroji, lupilniki 
krompirja in stroji za pranje solate, zelenjave ter sadja SOLIA; mikserji ROBOT-COUPE; 
hitre ohlajevalne in zamrzovalne komore TECNOMAC; pekarske peči WIESHEU; stroji za 
lupljenje jabolk, stroji in moduli za mletje in dehidriranje organskih odpadkov; premium 
planetarni mešalci VARIMIXER. 
Nudimo tudi inženiring in svetovanje.

KRIM d.o.o.
Rada Pušenjaka 17
9240 Ljutomer

02/584 98 50
041/627 646
info@krim-ljutomer.si
www.krim-ljutomer.si
Robert Krajnc

Proizvodnja družinskega podjetja Krim je specializirana za GOSTINSKO OPREMO iz 
inox materialov po meri, kar omogoča hitro in učinkovito prilagajanje zahtevam in 
željam na trgu. Prodajni asortiment zajema: OPREMO ZA KUHINJE - od termičnih 
blokov do hladilnih in toplotnih elementov, HLAJENE IN NEVTRALNE TOČILNE PULTE IN 
RETROPULTE, GOSTINSKE TER KUHINJSKE APARATE slovenskih in evropskih proizvajalcev, 
kot so POMIVALNI STROJI, LEDOMATI, KONVEKTOMATI, vse do drobnega inventarja. Med 
drugim ponujamo tudi HLADILNICE, SOLATNE BARE, SERVIRNE IN DESERVIRNE VOZIČKE, 
NAPE TER NEVTRALNE INOX ELEMENTE RAZLIČNIH DIMENZIJ IN OBLIK. V podjetju našim 
izdelkom ob funkcionalnosti dodajamo še estetsko vrednost s sodobnimi oblikovalskimi 
prijemi, kot je uporaba steklenih vrat, LED diod in kombinacij z lesom.
Ponujamo celovite rešitve od ideje do izvedbe.

LAMBO ELEKTRONIKA d.o.o.
Počehova 14 c 
2000 Maribor

02/228 58 80
02/228 58 99 
info@lambo-elektronika.si 
www.lambo-elektronika.si 
Marija Lampe

JEDE – topli napitki in KAVNI aparati. Izdelovanje, prodaja in najem igralnih avtomatov, 
BILJARDI, ROČNI NOGOMET, OTROŠKA IGRALA, JUKEBOX, PIKADO, MENJALNI AVTOMATI 
ZA ŽETONE, ŽETONI.

izdelava nevtralne kuhinjske opreme

parnokonvekcijski aparati

inox oprema po meri

igralni avtomatikavni aparati

kuhunjski aparati servirni vozički

prof. palični mešalniki mikserji

inženiring gostinska oprema grill peči za piščance

termična oprema linije za razdeljevanje hrane
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LIAS d.o.o.                
Rožna dolina c.XV/13
1000 Ljubljana

051/680 999
www.instagram.com/gostinskaoprema.lias
Žiga Gerjevič

Prodaja gostinske in slaščičarske opreme, projektiranje, svetovanje!
Prodaja gostinske opreme: vrhunska profesionalna kuhinjska oprema, termični bloki, 
hladilni in točilni pulti iz nerjavečega jekla (inox), retro pulti...
Prodaja pomivalne tehnike: vrhunski pomivalni stroji za velike in male pomivalnice.
Zastopamo in prodajamo slaščičarske vitrine in šok komore SAGI Italia.

MACUKA OPREMA VELIKIH KUHINJ, d.o.o. Grosuplje
Ljubljanska cesta 42 a
1290 Grosuplje

01/787 15 45
01/786 18 55
041/674 760
macuka@siol.net
Edo Macuka

Zastopstvo, prodaja in vzdrževanje profesionalne opreme za velike kuhinje ANGELO 
PO. Profesionalna kuhinjska oprema je na voljo v treh serijah: junior, senior in summit. 
Sestavlja jo široka paleta modularnih pečic, štedilnikov, fritez, žar plošč, kotlov, prekucnih 
ponev in delovnih pultov. Vse odlikuje izvrstno kuhanje, prilagojenost individualnim 
željam in potrebam. Na voljo so v plinski, električni ali kombinirani izvedbi. 
Nudimo tudi popoln izbor hladilnikov, strojev za pripravo hrane, servirnih in izdajnih 
pultov ANGELO PO.

MEGAPROM PLUS d.o.o.
Medvedova 26
1000 Ljubljana

01/230 83 70
www.megaprom.si
megapromplusdoo@gmail.com
Anže Ebner

Prodaja, montaža, projektiranje kuhinj in servis PROFESIONALNE STROJNE GOSTINSKE, 
MESARSKE, TRGOVINSKE IN SLAŠČIČARSKE OPREME. Dobavimo lahko: parno-konvekcijske 
peči, pekarske peči, peči za pizze, porcionirke testa, mešalce testa, univerzalne kuhinjske 
stroje, žare, friteze, kuhalne kotle, prekucne ponve, štedilnike, termične bloke, grelne 
in hladilne vitrine, ledomate, solatne bare, salamoreznice, sokovnike, mline za meso, 
polnilke nadevov, mešalce mesne mase, žage za kosti, zaščito pred mrčesom in glodalci, 
pomivalne stroje, cutterje, lupilce zelenjave, vakumirne naprave, mline za začimbe, 
kavo, naprave za filtriranje cvrtnega olja, hitre ohlajevalnike in zamrzovalnike…

METALKA ZASTOPSTVA SENKANAR d.o.o.
Profesionalna oprema kuhinj in pralnic
Partizanska cesta 15
2000 Maribor

02/ 230 12 70
02/ 230 12 76
info@metalka-senkanar.si
www. metalka-senkanar.si

Od ideje – izdelave projekta – do priprave vrednosti in učinka »nekateri želijo prodati, 
mi mislimo napredneje«.
Nudimo celovite rešitve, in sicer od zasnove, načrtovanja, izvedbe projekta do nadaljnega 
vzdrževanja opreme. Smo avtoriziran partner tujih proizvajalcev kuhinjske opreme: 
RIEBER (gastronorm posode, termos posode za transport hrane, hlajene vitrine, catering, 
samopostrežne linije, popolni sistemi delitve hrane v bolnišnicah in domovih starejših), 
MEIKO (podpultni pomivalni stroji, haubni stroji, tračni pomivalni stroji in stroji za pranje 
zelenjave ter dehidrator za organske odpadke), ALEXANDERSOLIA (kuhinjski stroji za 
pripravo zelenjave, testa...), KÜPPERSBUSCH (parnokonvekcijske peči, termična oprema, 
nevtralna oprema). Da zagotovite popoln servis in zaokrožite ponudbo, vam lahko 
opremimo tudi pralnico perila - oprema izdelkov pralne tehnike podjetij JENSEN GROUP 
in IPSO.

NEKTAR NATURA d.o.o. 
Ekslerjeva ulica 8
1241 Kamnik

01/724 03 00
01/724 03 13
info@nektarnatura.com
www.nektarnatura.si

Nektar Natura nudi celovite REŠITVE TOČENJA PIJAČ. Pod eno streho zagotavlja razvoj 
pijač in naprav za točenje. Rešitve so namenjene gostincem, hotelirjem in ostalim 
ponudnikom gostinskih storitev. Svetovanje, analiza potreb in priprava rešitev 
pripomorejo k optimizaciji dela. Servis 24/7.

ORINOCO d.o.o.
Štuki 9
2250 Ptuj

02/776 37 51
041/599 974
info@orinoco.si
Zoran Glušič

Proizvodnja in prodaja zgoščenih sadnih sokov, gostinska oprema Frilich, dispenzerji za 
med in marmelado Goken Honey Farm, Madras cocktails.

gostinska oprema šok komore slaščičarske vitrine

posoda za transport hrane

naprave za točenje

samopostrežne linije stroji za pripravo zelenjave

modularne pečice žar ploščekuhinjska oprema

www.petzvezdic.si
Katalog opreme za gostinske 
lokale in hotele 2020 je 
dostopen na spletni strani 
revije Pet zvezdic (aktivne 
povezave logotipov in oglasov 
na spletne strani podjetij). 
In kot mobilna aplikacija 
(android, ios).

porcionirke testakuhinjski aparati in peči grelne in hladilne vitrine

aparati za napitke dispenzerji za bifejske mize
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PETERKA BOJAN s.p.
Servis in montaža gostinske opreme
Škrjančevo 43
1235 Radomlje
PE: Pelechova c. 15, Radomlje

01/724 44 88
01/724 44 89
041/627 146
info@peterka-servis.si
www.peterka-servis.si
Bojan Peterka, Lidija Peterka

Inženiring, prodaja, zastopstvo in servis. 
• Zastopstvo za: kavo PELLINI, kavne aparate FAEMA in PROMAC, pomivalne stroje 
HOONVED, parno konvekcijske peči, ledomate in termično opremo za kuhinje. Prodaja 
čistil IRBIS. 
• Specializirali smo se za popravila kavnih aparatov (FAEMA, PROMAC, LA CIMBALI AGE, 
EMONEC, LA SAN MARCO in ostali), pomivalnih strojev (za kozarce in posodo: HOONVED, 
ARISTARCO, DIHR, ELETTROBAR…), ledomatov (ICEMATIC, KASTEL, BRICE…), 
konvekcijskih pečic (RETIGO, ZANUSSI…), aparatov za tople napitke in ostale termične 
opreme, ki se nahaja v kuhinji.

PINGO, d.o.o., KRANJ
Oprešnikova 74
4000 Kranj

04/235 21 00, 01
041/624 478
pingo@siol.net
www.pingo.si

Trgovina z gostinsko opremo: pomivalni stroji, ledomati, salamoreznice, vozički, 
hladilniki, MW pečice, štedilniki, žari, friteze, planetarni in spiralni mešalci, namizni 
aparati, posoda, drobni inventar, čistila… Zastopstva za Hendi, Maxima, Gazi…

PROprima d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

0599/26 401
0599/25 864
031/649 790
info@proprima.si
www.proprima.si
Primož Černigoj

Izdelujemo načrte tehnološke opreme profesionalnih kuhinj za gostinske objekte, 
bolnišnice, vrtce… Naše delo obsega pripravo tehnične dokumentacije, finančno 
svetovanje, organizacijo in tehnično svetovanje. Uporabljamo BIM tehnologijo in z 
digitalnim 3D modelom omogočimo vpogled v vašo bodočo kuhinjo.
Raznolikost projektiranih načrtov tehnološke opreme, redno izobraževanje ter cilj, 
da dosežemo optimalen rezultat med željami uporabnika, zahtevami investitorja in 
kakovostjo izvedbe, lahko pokažemo v naših izvedenih referenčnih objektih. 
Smo člani Inženirske zbornice Slovenije IZS (zaposlujemo pooblaščenega inženirja 
tehnologije) in člani mednarodnega združenja projektantov tehnološke opreme 
prehranskih obratov FOODSERVICE CONSULTANTS SOCIETY INTERNATIONAL (FCSI). 
Večkrat nagrajeni s »FCSI Best kitchen design award«.

SAKSIDA d.o.o.
Na produ 28
2354 Bresternica

02/623 13 44
041/617 885, 041/835 594
saksida@triera.net, gregor.saksida@gmail.com
www.saksida-inox.si
Bojan Saksida, Gregor Saksida

Podjetje Saksida d.o.o. je od leta 1993 prisotno na trgu s prodajo profesionalne gostinske 
opreme. Izvajamo tudi projektiranje in servis. V tem času smo uspešno zaključili na ključ 
več kot 450 objektov. Zastopamo priznane znamke kot so Robot Coupe, Dynamic, Feuma, 
Sirman in Alexandersolia.

SEGON Klemen Šket s.p.
Servis & salon gostinske opreme
Goričica 13
3230 Šentjur

03/579 92 00 
03/579 92 00
segon@siol.net
www.segon.si

Poleg servisa in prodaje gostinske opreme v našem podjetju nudimo pomoč pri izdelavi 
idejno tehnološkega projekta, vključno z izdelavo mikrolokacij. Skratka - celotni projekt 
profesionalne kuhinje lahko prepustite nam! Vašo profesionalno kuhinjo bomo opremili 
strokovno po normativih, izvedli pooblaščeno montažo in kar je najpomembneje - v 
primeru okvar nudili hiter in kvaliteten pooblaščeni servis.

SERVIS – PRODAJA Ravbar Janez s.p.
Drejčetova pot 18 a
8000 Novo mesto

07/337 45 88
07/337 45 89
041/615 189
janez.ravbar@siol.net
www.ravbar.eu
www.berkel-slovenija.si

Zastopstvo za Van BERKEL Inernational.
Uvoz, prodaja in servis tehtnic, salamoreznic, mlinov za meso, žag za kosti, ročnih nožev 
SANELLI, mehčalcev mesa, vodnih in UV sterilizatorjev za ročne nože. Kalibracija tehtnic 
(ISO, HACCP), overitev tehtnic.

SERVIS GOSTINSKE OPREME - TROHA
Tomaž Troha s.p.
Krožna cesta 31, Zg. Jarše
1235 Radomlje

041/538 336, 041/619 337
servis.troha@siol.net
Tomaž Troha

Prodaja, montaža in servis gostinske opreme. Nudimo tudi svetovanje pri izbiri nakupa 
gostinske opreme.
Smo pooblaščeni serviserji za večino blagovnih znamk, ki so prisotne na trgu. 
Distributer za kavo in čaj ter ostale kavne napitke.

kavni aparati pomivalni stroji 

gostinska oprema

gostinska oprema

salamoreznice servis tehtnic

montaža in servis

rezalniki in noži

projektiranje kuhinj priprava tehnične dokumentacije

gostinska oprema 

servis

gostinska oprema servis
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SISTEM-PRO d.o.o.
Petrovče 256, 3301 Petrovče
PE Kajuhova ulica 8
3310 Žalec

03/571 50 05
03/620 99 87
051/368 177
info@sistem-pro.si
www.sistem-pro.si
Nevenka Levak

Smo podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo gostinske opreme. Proizvodnjo 
izdelkov iz nerjavečega jekla, prodajo aparatov, naprav za restavracije, pizzerije, 
sistemov hitre prehrane ter servisom. Na slovenskem tržišču zastopamo blagovni znamki 
ELECTROLUX Professional in ZANUSSI. V obsegu naših dejavnosti vam SVETUJEMO, KAKO 
ČIM BOLJE IZKORISTITI PROSTOR, ki ga nameravate urediti. Pripravimo idejni projekt 
in nato skupaj z vašimi željami pripravimo vizualno podobo poslovnega prostora. 
Pomagamo tudi pri pripravi dokumentacije, ki jo potrebujete za izvedbo gradbenih 
del in strojnih inštalacij, ter vse potrebne tehnične dokumentacije, ki jo potrebujete za 
pridobitev dovoljenj do pričetka obratovanja.

SLORATIONAL d.o.o. 
Rational Slovenija
Ronkova 4
2380 Slovenj Gradec

02/882 19 00
02/882 19 01
041/324 039 (servis)
info@slorational.si
www.slorational.si
Marko Vitežnik, Andrej Pirkmajer, Primož Raj

Oprema profesionalnih kuhinj – parnokonvekcijske in pekarske peči RATIONAL (generalni 
zastopnik za Slovenijo); prodaja in servis univerzalnih prekucnih ponev RATIONAL; 
prodaja in servis hitrih ohlajevalnikov in zamrzovalnikov IRINOX in HIBER. Inženiring, 
prodaja, montaža in servis kompletnih velikih kuhinjskih sistemov v sodelovanju s 
partnerji. Prodaja rabljenih-obnovljenih parnokonvekcijskih aparatov RATIONAL (z 
garancijo)! Servisna služba in rezervni deli zagotovljeni 24 ur, vse dni v letu! Zastopstvo 
tudi za Srbijo.

SNEŽINKA 
Oman Jože s.p.

04/510 34 20
041/632 930
joze.oman@siol.net
www.tehtnice-oman.si
Jože Oman 

Smo v 22. letu poslovanja na področju tehtalne tehtnike (tehtnice vseh vrst in 
namembnosti), kuhinjskih aparatov proizvajalcev SIRMAN, FAMA, RHENINGHAUS, 
OMAS, SCHARFEN, ROBOT COUPE, ROTOR, ROLLER GRILL, ledomatov proizvajalcev 
HOSHIZAKI in BRICE, spiralnih in planetarnih mešalnikov proizvajalca ADTECH-DYNASTY. 
Servis in konkurenčni pogoji zagotovljeni.

TEAM COMMERCE d.o.o. 
Pot v gaj 18
6000 Koper

05/630 07 61, 05/628 43 66, 
05/628 43 38
05/628 43 67
info@team-commerce.si
www.team-commerce.si
Marko Savin,Tatjana Čok

Projektiranje, zastopanje in prodaja: parnokonvekcijske peči CONVOTHERM; univerzalni 
kuhinjski stroji in planetarni mešalci FEUMA, KREFFT; stroji za obdelavo zelenjave, 
sokovniki ROBOT COUPE, SAMMIC; mlini in dehidratorji organskih odpadkov IMC; 
hlajene in ogrevane vitrine, buffeji ENOFRIGO, TECFRIGO; frontcooking mobilne postaje 
za pripravo jedi pred gostom brez nezaželjenih vonjav, sodobna indukcijska kuhinja 
ter indukcijski aparati in žar plošče BOHNER, SCHOLL; hladilne in zamrzovalne omare, 
naprave za hitro ohlajevanje in zamrzovanje TECNOMAC; ledomati, pomivalni stroji 
za belo in črno posodo, pomivalni stroji za črno posodo na granulat GRANULDISK; vse 
vrste vozičkov, nevtralna oprema iz nerjavne pločevine, termika; aparati za filter kavo 
in čaj; termo posode za tople napitke in prenos hrane ANIMO; minibar hladilniki in sefi 
DOMETIC, VAMA; sušilniki za roke in lase STARMIX, VAMA, CORBY; preopening oprema za 
hotele CADDIE, JVD, CORBY; drobni kuhinjski inventar, pribor; ohlajevalec in razkuževalec 
kozarcev THRILL; kuhinjski aparati; potopni mikserji SAMMIC; električni odpirači za 
konzerve; mikrovalovne pečice PANASONIC; grelne luči, grelci za krožnike, skodelice.

TONI MATJAŽ s.p., Gostinska oprema
Ljubljanska c. 15 
1241 Kamnik

01/831 22 46 
01/839 49 79 
info@go-toni.si 
www.go-toni.si 
Matjaž Toni

Izdelujemo visokokakovostno gostinsko opremo za profesionalne kuhinje in bare po 
meri naročnika. Nudimo tudi strokovno svetovanje, izdelavo načrtov, izmere na objektu, 
posredovanje pri prodaji gostinskih aparatov in strojev ter prevoz in montažo opreme.

UNIVERZAL COMMERCE LJUBLJANA d.o.o.
Novo Polje cesta IV/1
1260 Ljubljana Polje

01/529 20 60
01/528 49 28
041/610 863
metod@univerzal-com.si, uc@siol.net
www.univerzal-com.si

Zastopanje, distribucija za gostinstvo in trgovino:
JUBILEE - vroča čokolada brez gostila; NATFOOD Cioconat vroče čokolade in izdelki za 
bare, AGFOODS instant izdelki in napitki; FUNACHO mehiška (omake, salse, jalapenos); 
AZTECA - MISSION mehiška (tortilje in koruzni čipsi); MASTER MARTINI - vaniljeva krema; 
DANA Mirna - koncentrati za sokove in aparati; EFFEDUE izdelki za hotel zajtrk; ZENGO 
- zamrznjeni naravni sokovi, Exellence, Smart pack sokovi in smoothiji, koncentrati in 
aparati Express; MIKO – PURO kave, filter kava, Fairtrade Puro čaji; VITAMIX profesionalni 
mešalniki za bar in kuhinje; VAN ROOJ party izdelki testenih prosodic; ALIMENTIS – gastro 
vložnine za kuhinje in slaščičarne; PRAL - instant mešanice za slaščičarne in kuhinje; divji 
črni riž; ORGULA extra deviška olivna olja, Clearly CANOLA – čisto repično olje v sprayu; 
COCOS čisto olje v sprayu, GOLDEN MALTED vaflji, korneti in pekači; DESIRRE’S prelivi 
s celimi sadeži; SERVER PRODUCTS oprema za kuhinje in hitro prehrano,JUSTSWEET 
prebiotic in naravno sladilo s pravim okusom sladkorja, ETNA Tech-aparati za kavo in 
tople napitke; Electrolux SPM aparati za hladne napitke,UGOLINI aparati za hladne in 
tople napitke.

proizvodnja opreme

parnokonvekcijske peči

oprema po meri

frontcooking mobilne postaje minibar hladilniki in sefi

aparati za gostinstvo

parnokonvekcijske peči prekucne ponve ohlajevalniki in zamrzovalniki

oprema za hitro prehrano aparati za sokove pekači za vaflje

svetovanje

svetovanje

tehtalna tehnika kuhinjski aparati
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WEMEX TRANSALPINE d.o.o.
Loško 69
1380 Cerknica

01/709 22 22
01/709 22 22
041/771 326
info@wemex.si
www.wemex.si
Bojan Pivka

Generalno zastopništvo podjetij:
• ELOMA GmbH iz Nemčije - parni konvektomati, namenjeni profesionalni pripravi hrane; 
pekarski parni konvektomati, namenjeni peki peciva na prodajnem mestu;
• WATER + MORE GmbH iz Nemčije - mehčalci in filtri za vodo;
• CITROCASA - profesionalni ožemalniki za pomaranče, namenjeni sveži pripravi sokov, 
kjer se kupec sam prepriča o kvaliteti in naravnemu okusu. Tovrstne naprave so primerne 
za lokale, samopostrežne restavracije, trgovine, hotele in bencinske servise.
• WESSAMAT GmbH iz Nemčije - ledomati vseh vrst, ki se uporabljajo v gostinstvu, 
pekarski industriji, medicinskih laboratorijih... (za izdelavo najrazličnejših oblik ledu: 
ledene kocke, ledeni kosmiči, zdrobljen led in mikro ledene kocke);
• PIZZA MASTER s Švedske - vse vrste peči za pizze;
• HOUNO z Danske - parni konvektomati, namenjeni profesionalni pripravi hrane.

WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o.
Profesionalni pomivalni stroji in sistemi
Pod jelšami 9
1290 Grosuplje

01/786 34 45, 01/786 34 46
informacije@winterhalter.si
www.winterhalter.si
Marko Škerl

Podjetje Winterhalter ponuja optimalno ponudbo za vsak tip gostilne, restavracije, 
bara, hotela, menze, pekarne, mesnice, šole, doma za ostarele, sirarne, mesarije. Smo 
ponudnik sistemskih rešitev za profesionalne pomivalne stroje, pomivalna sredstva, 
pripravo vode in servisa. Naša ponudba strojev obsega profesionalne pomivalne stroje 
za kozarce in posodo, pa tudi tračne in košarne pomivalne stroje.

WUDLER & BRUS d.o.o.

02/624 04 88
041/647 155
wudler.brus@gmail.com
www.wudler-brus.si
Janko Brus

Wudler & Brus d.o.o. se že 20 let predstavlja kot pomemben dobavitelj in serviser gostinske 
opreme najboljših blagovnih znamk za javne in zasebne ustanove, restavracije, hotele in 
ostale gostinske lokale v Sloveniji in tujini. Prav tako smo uradni zastopnik za podjetje 
UNOX na slovenskem tržišču, ki je vodilni svetovni proizvajalec parnokonvekcijskih peči. 
Na podlagi večletnih izkušenj nudimo svetovanje in izdelavo tehnoloških projektov, 
prodajo, dobavo in montažo opreme ter hiter in kvaliteten servis kompletne nevtralne, 
termične, pomivalne in hladilne profesionalne gostinske opreme. S svojim poslanstvom 
»delovati hitro, prilagodljivo, kvalitetno in po konkurenčnih cenah« podjetje ohranja dobro 
ime in s tem tudi zaupanje svojih strank.

parni konvektomati

gostinska oprema parnokonvekcijske peči svetovanje in servis

pomivalni stroji za kozarce in posodo pomivalna sredstva servis

ledomati ožemalniki pomaranč

hallde.com

Akcĳa!

Mešalnik  
SB-4 Premium
Vključno z dodatnim vrčem 

SEDAJ!

€ 1.239,- namesto € 1.580,-
PRIVARČUJETE 22%!

Ponudba vključuje mešalnik Hallde SB-4 z vrčem 
(št. izdelka: 23010) in dodatni vrč (št. izdelka: 23307) .
Akcijska cena: 1.239,- neto (po ceniku: €1.580,-). 
Cene ne vključujejo DDV. 
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Akcĳa!

Mešalnik  
SB-4 Premium
Vključno z dodatnim vrčem 

SEDAJ!

€ 1.239,- namesto € 1.580,-
PRIVARČUJETE 22%!

Ponudba vključuje mešalnik Hallde SB-4 z vrčem 
(št. izdelka: 23010) in dodatni vrč (št. izdelka: 23307) .
Akcijska cena: 1.239,- neto (po ceniku: €1.580,-). 
Cene ne vključujejo DDV. 

Akcija!

Kombinirani rezalnik CC-34 Premium
Vključno z setom rezil (5 kosov) 

SEDAJ!

€ 1.749,-  namesto € 2.265,-
PRIVARČUJETE 22%!

hallde.com

Ponudba vključuje Kombinirani rezalnik Hallde CC-34 z 5 delnim setom nastavkov,
sestavljen iz  nastavka za rezanje na rezine 10mm (št. izdelka: 63104), kockasta mreža 10mm
(št. izdelka: 83292), Nastavek za rezanje na rezine 4mm (št. izdelka: 85004), nastavek za 
ribanje/strganje 2mm (št. izdelka:85044) in nastavek za rezanje na trakove (julienne)
2x2mm (št. izdelka: 85057). Akcijska cena: € 1749,- neto, (po ceniku: € 2265,-). 
Cene ne vključujejo DDV.
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PEKARSTVO, SLAŠČIČARSTVO 
IN SLADOLEDARSTVO

aparati, tehnološke rešitve, servis, surovine,
drobni inventar, embalaža...

2
ALPEGEL d.o.o. 
Špruha 22 - OIC Trzin 
1236 Trzin

01/562 17 64 
031/646 404 
alpegel@siol.net 
www.alpegel.si 

Prodaja visoko kakovostnih izdelkov za sladoledarstvo, pekarstvo in slaščičarstvo. 
• SLADOLEDARSTVO: osnove in paste za izdelovanje sladoleda (v ponudbi tudi izdelki 
samo z naravnimi sestavinami, brez laktoze in izdelki za pripravo veganskih sladoledov), 
surovine za soft sladoled, prelivi, dekoracije za sadne kupe, navadni in sladki korneti, 
papirnate in stiropor posode za sladoled, stroji za izdelavo sladoleda in dodatni drobni 
inventar za slaščičarne.
• SLAŠČIČARSTVO: čokolade in oblivi (v ponudbi tudi čokolada brez hidrogeniranih 
maščob), kreme za polnjenje in aromatiziranje, oblivni želeji, vaniljeve kreme, 
marmelade, sladkorni posipi, surovine za tiramisu, likerji za navlažitev biskvita, 
mešanice za pripravo biskvitov, krofov, rogljičev. Papirna galanterija (škatle, podstavki, 
minjoni, papir za peko). 
• PEKARSTVO: mešanice za pripravo raznih vrst kruha (koruzni, polnozrnati, sojin, chia in 
ostali specialni kruhi), naravni aditivi. 
Tedensko dostavljamo po vsej Sloveniji.

ARTS SLADICE d.o.o.
Kersnikova ulica 10
1241 Kamnik

040/472 477 (Žiga Jemec)
051/223 039 (Suzana Horvatič)
info@artss.si
www.artss.si
Žiga Jemec, Suzana Horvatič

Si želite svoje slaščičarske izdelke dvigniti na še višjo raven in z njimi prepričati še tako 
zahtevne sladokusce? Potem smo pravi naslov za vas. Kot uradni zastopnik italijanskega 
podjetja FABBRI 1905 na slovenskem trgu, nudimo širok spekter visoko kvalitetnih 
sestavin za sladoled, sladice in koktejle. Ponosni smo, da vam lahko po konkurenčnih 
cenah ponudimo artikle svetovno znanega proizvajalca, ki slovi po dolgoletni tradiciji, 
znanju in lastnem razvoju ter proizvodnji vrhunskih sladolednih in slaščičarskih izdelkov. 
Ker želimo ponuditi vse potrebno na področju slaščičarstva, imamo poleg artiklov 
blagovne znamke Fabbri 1905, v ponudbi tudi številne izdelke drugih priznanih blagovnih 
znamk, med drugim Gruppo Mancinelli, ki je specialist na področju slaščičarskih surovin 
(čokolade, kreme, polnila). Prav tako tudi 100% sadne pireje, kornete, izdelke iz krhkega 
in listnatega testa, embalažo za sladoled in torte, prelive, dekoracije... Obiščite našo 
spletno stran (www.artss.si) ali nas pokličite na telefon (040/472 477 ali 051/223 039).

BTF d.o.o. Pekarski inženiring
Pod letališčem 6
5270 Ajdovščina

05/393 01 50
info@btf.si
www.btf.si
www.peki.si

PROIZVODNJA IN PRODAJA CELOTNE PEKARSKE IN SLAŠČIČARSKE OPREME. 
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, SERVIS.
Celovit program opremljanja pekarskih in slaščičarskih obratov – skladiščenje, priprava 
in obdelava testa, vzhajanje, pečenje, hlajenje, pakiranje.
Zastopstva: UNOX, GORRERI, MILLENNIUM, CEPI, DAUB, VELOX, MIMAC, CANOL, KAAK 
GROUP, BONGARD, TURRI, F2 … V spletni trgovini www.peki.si ponujamo bogat 
program (preko 3000 artiklov) pripomočkov, orodij in surovin, tako za profesionalne kot 
ljubiteljske slaščičarje in peke - pladnji za torte, noži, posode, silikonski in kovinski pekači, 
modelčki za kekse, sladkorna masa (fondant), sladkorni okraski, jedilna barvila… Vse 
artikle iz naše spletne trgovine lahko kupite tudi v naših trgovinah v Ajdovščini 
(Pod letališčem 6), v Ljubljani (Dolenjska cesta 242 b) ali Mariboru (Turnerjeva 17).

FILCO d.o.o.
Rozmanova ulica 6
1000 Ljubljana

01/432 40 22, 01/438 59 20
01/777 29 99 (trgovina Gourmetshop)
01/777 30 00 (naročanje)
01/438 59 25
info@filco.si
www.gourmetshop.si
Andrej Jamnik, Marina Pirkmajer
Trgovina: Gourmetshop, BTC - Letališka 3 (pod Emporiumom), Ljubljana

• Prodaja surovin, pribora in opreme za slaščičarstvo, kulinariko in barmanstvo 
uveljavljenih svetovnih blagovnih znamk. Prodajni program s preko 4.500 proizvodi: 
CACAO BARRY, CALLEBAUT, CARMA, DOMORI - čokoladni proizvodi; SOSA - proizvodi za 
sladice, moderno kulinariko in molekularno kuhinjo, CRESCO - proizvodi za sladolede in 
sladice; STELLA - proizvodi za sladolede in sladice, AGRIMONTANA - naravne sestavine za 
sladice in sladolede; DOMORI - izjemne čokolade; MASTER MARTINI - rastlinska smetana, 
osnovne slaščičarske mešanice; LUXARDO in COINTREAU - alkoholne arome; CLEMENT 
FAUGIER maroni; EUROVANILLE vrhunska vanilja; ROUTIN 1883 - sirupi za pripravo 
napitkov; OSTIFICCIO PREALPINO - odlični korneti za sladoled; PETRA, QUAGLIA S.p.A-
MOLLINI PIZZUTI – kvalitetne moke vseh vrst.
• Oprema: ORION - vitrine za sladoled in sladice; NEMOX - stroji za sladoled za 
restavracije; ICEMATIC - hladilniki, zamrzovalniki, šok komore; KITCHENAID planetarni 
mešalci; DYNAMIC palični mešalci; PAVONI, MARTELLATO in PCB-CREATION - modeli, 
orodje in pribor; ALCAS plastična embalaža; SCOTSMAN vrhunski ledomati; POLYSCIENCE 
– Sousvide in moderna tehnologija kuhanja.

surovine stroji za izdelavo sladoleda drobni inventar za slaščičarne

aparati za pekarstvo in slaščičarstvo pripomočki in orodja silikonski pekači

sestavine za sladoled, sladice in koktajle korneti in dekoracija

surovine, pribor in oprema »sous vide« aparati vitrine
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FINES d.o.o. 
Industrijska cesta 5 
1290 Grosuplje

01/788 83 40 
01/788 83 47 (prodaja)
01/788 83 42 
info@fines.si 
www.fines.si 
Igor Lipušček

Proizvodnja in prodaja peči in opreme za gostinstvo, pekarstvo, slaščičarstvo in picerije.
FINES - konvekcijske in etažne peči za pekarstvo in slaščičarstvo;
FINES - gastro konvektomati za gostinstvo;
FINES - peči za picerije.

GROSIST PRO d.o.o. 
Cesta I. istrske brigade 27
6276 Pobegi

080/88 60, 05/653 04 46
031/449 999
info@grosist.si
www.grosist.si
Tadej Grilj

Ponujamo visoko kvalitetne proizvode za SLADOLEDARSTVO (osnove, prelivi, paste, 
točeni sladoledi, korneti, dekoracije...) in SLAŠČIČARSTVO (čokolada, kreme, marmelade, 
glazure, arome...). V letu 2016 smo odprli nove prostore za predstavitev vseh naših 
proizvodov in trgovino, kjer je na voljo vsa oprema in surovine za profesionalno uporabo 
(tudi v manjših pakiranjih).

HORECA CENTER

070/661 990
info@horecacenter.si
www.horecacenter.si

GIZ HO.RE.CA center je gospodarsko interesno združenje slovenskih proizvajalcev in 
dobaviteljev profesionalne opreme za gostinstvo, slaščičarstvo, sladoledarstvo in 
pekarstvo. Združenje deluje že od leta 2014 in uspešno postavlja visoke standarde 
kvalitete in prepoznavnosti gostinske opreme za Slovenijo in tujino. Partnerji Horeca 
centra vsak na svojem področju razvijajo kvalitetne aparate in druge nepogrešljive 
elemente profesionalnih kuhinj, barov, hotelov, pekarn in drugih gostinskih obratov.
HORECA CENTER predstavlja celotno ponudbo profesionalne gostinske opreme: termična 
oprema GAZI, profesionalne peči FINES, stroji za sladoled VALTEK, hladilne komore KAZA 
SISTEMI, oprema za optimizacijo vode FISTI, pomivalni sistemi DSP, hladilne omare in 
pulti ALPFRIGO, rešitve za čiščenje in razkuževanje ECOLAB, drobni inventar FIDUCIA, 
nevtralna oprema RINOX in strokovnjaki za osebno in objektno higieno SURF.

KREMENITI d.o.o.
Proletarska ulica 4 
1000 Ljubljana

01/520 40 50, 520 40 52
01/520 40 53
041/646 605 
jaka@puc.si, info@puc.si 
www.kremeniti.si
Jaka Puc

Izdelava gostinske in mesarske opreme iz nerjaveče pločevine. Prodaja in 24-urno 
vzdrževanje opreme in strojev. 
Uvoz: termična oprema, profesionalna parnokonvekcijska tehnologija MKN; pomivalni 
stroji MEIKO; naprave za pripravo hrane HALLDE; profesionalni palični mešalniki 
DYNAMIC; naprave za obdelavo hrane SALVIS; univerzalni kuhinjski stroji, lupilniki 
krompirja in stroji za pranje solate, zelenjave ter sadja SOLIA; mikserji ROBOT COUPE; 
hitre ohlajevalne in zamrzovalne komore TECNOMAC; pekarske peči WIESHEU; stroji za 
lupljenje jabolk, stroji in moduli za mletje in dehidriranje organskih odpadkov, premium 
planetarni mešalci VARIOMIXER. 
Nudimo tudi inženiring in svetovanje.

LIAS d.o.o.                     
Rožna dolina c.XV/13
1000 Ljubljana

051/680 999
www.instagram.com/gostinskaoprema.lias
Žiga Gerjevič

Prodaja gostinske in slaščičarske opreme, projektiranje, svetovanje!
Prodaja gostinske opreme: vrhunska profesionalna kuhinjska oprema, termični bloki, 
hladilni in točilni pulti iz nerjavečega jekla (inox), retro pulti...
Prodaja pomivalne tehnike: vrhunski pomivalni stroji za velike in male pomivalnice.
Zastopamo in prodajamo slaščičarske vitrine in šok komore SAGI Italia.

MACUKA 
OPREMA VELIKIH KUHINJ, d.o.o. Grosuplje
Ljubljanska cesta 42 a
1290 Grosuplje

01/787 15 45
01/786 18 55
041/674 760
macuka@siol.net
Edo Macuka

Zastopstvo, prodaja in vzdrževanje profesionalne opreme za velike kuhinje ANGELO 
PO. Profesionalna kuhinjska oprema je na voljo v treh serijah: junior, senior in summit. 
Sestavlja jo široka paleta modularnih pečic, štedilnikov, fritez, žar plošč, kotlov, prekucnih 
ponev in delovnih pultov. Vse odlikuje izvrstno kuhanje, prilagojenost individualnim 
željam in potrebam. Na voljo so v plinski, električni ali kombinirani izvedbi. 
Nudimo tudi popoln izbor hladilnikov, strojev za pripravo hrane, servirnih in izdajnih 
pultov ANGELO PO.

konvekcijske in etažne peči

parnokonvekcijska tehnologija

slaščičarske vitrine

modularne pečice fritezedelovni in izdajni pulti

šok komore projektiranje

palični mešalniki mikserji

surovine in oprema

gospodarsko interesno združenje profesionalna gostinska oprema

www.petzvezdic.si
Katalog opreme za gostinske 
lokale in hotele 2020 je 
dostopen na spletni strani 
revije Pet zvezdic (aktivne 
povezave logotipov in oglasov 
na spletne strani podjetij). 
In kot mobilna aplikacija 
(android, ios).
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MAKABO d.o.o. 
Cesta 25. junija 1 j
5000 Nova Gorica

05/333 46 76
05/333 46 78
info@makabo.si
www.makabo.si

Makabo d.o.o. je družinsko podjetje, ki nudi visoko kvalitetno in inovativno gostinsko 
ter slaščičarsko opremo: CARPIGIANI stroje za izdelavo sladoleda, FB DE RANIERI in ISA 
vitrine, GIUSO, LEAGEL in UNIGRA surovine za sladoled in slaščice, polproizvode, biskvite 
BHB, TEKNA in HIBER hladilne, zamrzovalne omare ter šok komore, SILIKOMART, PAVONI 
silikonske modele in pripomočke za peko. Smo pooblaščen serviser Carpigiani strojev. 
Imamo svojo lastno kavo Enjoy Caffe, katero lahko poskusite v naši Slaščičarni Bambu 
v Novi Gorici.

PEKSIM d.o.o. 
Ulica Gradnikove brigade 6
5000 Nova Gorica

05/302 71 36
05/333 08 18
031/690 872
peter.pahor@peksim.com
Peter Pahor

Prodaja, montaža in servis opreme za pekarne, slaščičarne, proizvodnjo pralin in 
čokolade, picerije in testeninarstvo, oprema za izdelavo krompirjevih njokov. Izdelava 
projektov in dobava opreme za slaščičarske lokale in pekovske butične trgovine.

RAMS d.o.o.
Tržaška cesta 31
2000 Maribor

02/235 08 80
02/252 35 06
info@rams.si
www.rams.si
Bogdan Simić

Stroji in surovine za pekarstvo, gostinstvo, slaščičarstvo in sladoledarstvo!
NOVO V PROGRAMU: prodaja in servis PEČI MIWE.

SLORATIONAL d.o.o.   
Rational Slovenija
Ronkova 4
2380 Slovenj Gradec

02/882 19 00
02/882 19 01
041/324 039 (servis)
info@slorational.si
www.slorational.si
Marko Vitežnik, Andrej Pirkmajer, Primož Raj

Oprema profesionalnih kuhinj – parnokonvekcijske in pekarske peči RATIONAL (generalni 
zastopnik za Slovenijo); prodaja in servis univerzalnih prekucnih ponev RATIONAL; 
prodaja in servis hitrih ohlajevalnikov in zamrzovalnikov IRINOX in HIBER.
Inženiring, prodaja, montaža in servis kompletnih velikih kuhinjskih sistemov v 
sodelovanju s partnerji. Prodaja rabljenih-obnovljenih parnokonvekcijskih aparatov 
RATIONAL (z garancijo)! Servisna služba in rezervni deli zagotovljeni 24 ur, vse dni v letu! 
Zastopstvo tudi za Srbijo.

URŠIČ d.o.o.
Poslovna cona A 27 
4208 Šenčur

04/292 73 20 
ursic@ursic.si 
www.ursic.si

Naš prodajni program vključuje stroje in kompletne linije, peči, hladilno tehniko, 
pomožno opremo in pribor za male in srednje velike pekarne, slaščičarne, prodajalne, 
gostinstvo, kot tudi sisteme za pekarsko industrijo. Nudimo strokovno svetovanje pri 
nakupu, servis in dobavo originalnih nadomestnih delov.
NOVOSTI: DIOSTART bio starter kulture za pripravo predtesta, RHEON stroji za pekarstvo, 
slaščičarstvo, pripravo gotove hrane, mesnih izdelkov in mlečni izdelkov, HO-RE-CA 
program.

WEMEX TRANSALPINE d.o.o.
Loško 69
1380 Cerknica

01/709 22 22
01/709 22 22
041/771 326
info@wemex.si
www.wemex.si
Bojan Pivka

Generalno zastopništvo podjetij:
• ELOMA GmbH iz Nemčije - parni konvektomati, namenjeni profesionalni pripravi hrane; 
pekarski parni konvektomati, namenjeni peki peciva na prodajnem mestu;
• WATER + MORE GmbH iz Nemčije - mehčalci in filtri za vodo;
• CITROCASA - profesionalni ožemalniki za pomaranče, namenjeni sveži pripravi sokov, 
kjer se kupec sam prepriča o kvaliteti in naravnemu okusu. Tovrstne naprave so primerne 
za lokale, samopostrežne restavracije, trgovine, hotele in bencinske servise.
• WESSAMAT GmbH iz Nemčije - ledomati vseh vrst, ki se uporabljajo v gostinstvu, 
pekarski industriji, medicinskih laboratorijih... (za izdelavo najrazličnejših oblik ledu: 
ledene kocke, ledeni kosmiči, zdrobljen led in mikro ledene kocke);
• PIZZA MASTER s Švedske - vse vrste peči za pizze;
• HOUNO z Danske - parni konvektomati, namenjeni profesionalni pripravi hrane.

stroji in surovine za sladoled

oprema, montaža, servis

stroji in surovine

parnokonvekcijske in pekarske peči hitri ohlajevalniki in zamrzovalnikiprekucne ponve

servis peči

aparati za čokolaterstvo in testeninarstvo

pekarski parni konvektomati peka peciva na prodajnem mestu

ožemalniki pomaranč ledomati

hladilne omare in vitrine
pekarski stroji in kompletne linije pomožna oprema in pribor

pripomočki za peko
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HOTEL EQUIPMENT d.o.o.                                     
Vošnjakova ulica 2
2250 Ptuj

02/787 88 88
02/787 88 89
hotel.equipment@siol.com
www.hotelequipment.si
Klemen Kovačec

HOTELSKA, GOSTINSKA, WELLNESS OPREMA IN OPREMA DOMOV OSTARELIH
Projektiranje prodaja in montaža profesionalnih kuhinjskih obratov. Ponudba vse 
gostinske in hotelske opreme ter drobna kopalniška oprema. Imamo konkurenčne cene 
in hitro dobavo za večino od skoraj deset tisoč prodajnih produktov. Obiščite našo spletno 
stran in se prepričajte v praktičnosti ponudbe. Po želji vam pošljemo tudi naš katalog 
produktov v fizični obliki.
Izdelujemo tudi počivalnik GAŠPER, posebej primeren za wellness centre in vsa 
notranja kopališča. Prednost počivalnika, ki je anatomsko oblikovan, je predvsem v 
»relax« poziciji. Zastopanje vseh ostalih ležalnih površin in vrtnih garnitur iz različnih 
materialov, prav tako stolov in miz za restavracije. Za vas imamo rešitve, ki so kvalitetne 
in po konkurenčnih cenah.
Podrobnosti si oglejte na naši spletni strani: www.hotelequipment.si

KOVI d.o.o.
Franja Malgaja 27
3230 Šentjur

03/749 03 70
031/636 811
kovi@siol.net
www.kovi.si
Igor Kovač

Kompletna oprema gostinskih lokalov od ideje do 3D izrisa in tehničnega projekta, po 
meri in željah naročnika. Izdelava, dobava in montaža individualno narejene opreme 
in dobava dokupne opreme – stoli, mize ipd. Naša odlika je zanesljivost, ažurnost in 
konkurenčne cene.

1A POHIŠTVO
Vinko Pestotnik s.p.

01/831 02 97
031/837 724
info@1a-pohistvo.si
www.1a-pohistvo.si
kontaktna oseba: Vinko Pestotnik

Projektiramo in izdelujemo POHIŠTVO PO MERI za hotele, wellness centre, penzione, 
apartmaje, vile, restavracije... SVETUJEMO pri izbiri talnih in stenskih oblog, zaves, blaga, 
svetil in ostalega, kar je potrebno, da videz interierja deluje usklajeno.

AIRCON d.o.o.
Levstikova ulica 3 a
3000 Celje

03/544 22 02, 03/492 38 00
03/544 23 96
info@aircon.si
www.aircon.si
Gorazd Gošnjak

Prezračevanje in klimatizacija, toplotne črpalke in profesionalno vlaženje zraka.

GABRIJEL ŠMELCER s.p.  
KLIMATIZACIJA ŠMELCER d.o.o.
Zgornje Pirniče 124
1215 Medvode

01/362 33 93
040/225 021
smelcer.klimatizacija@siol.net
www.klimatizacija-smelcer.si

ČIŠČENJE, ADAPTACIJA IN NOVOGRADNJA PREZRAČEVALNIH NAPRAV: servisno 
vzdrževalni pregledi prezračevalnih in klimatskih naprav; dobava in montaža klimatskih 
naprav in prezračevalne tehnike / elementov (ventilatorji, prezračevalni kanali, nape, 
lovilci olja, dušilci zvoka); dobava filtrov za filtracijo zraka; meritve, ocena, poročilo o 
ustreznosti prezračevanja v prostoru. IZDELAVA KADILNIC.
Tudi dobava in montaža ogrevalnih sistemov, vodovodnih instalacij, kanalizacije in 
sistemov hlajenja, vrtanje betona z diamantnim svedrom, prodaja čistil za razmaščevanje 
površin, prevozi tovora s kamionom.

POHIŠTVO, NAJEM OPREME, KLIMA 
IN PREZRAČEVANJE, WELLNESS

notranje in vrtno pohištvo, senčniki, grelci, klimatizacija in 
prezračevanje, toplotne črpalke, alarmni sistemi, bazeni, 

prireditveni šotori, igrala...

3

pohištvo po meri

prezračevanje

klimatske naprave

toplotne črpalke

prezračevalna tehnika

hotelska in welllness oprema

izdelava opreme po meri stoli in mize

počivalnik vrtne garniture

izdelava kadilnic
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PROVENT d.o.o.
Zvišujemo standarde prezračevanja kuhinj
Pod lipami 5 
1218 Komenda

01/580 97 10
031/605 203
info@provent.si
www.provent.si

Sistem KIVENTIS - edinstven sistem prezračevanja profesionalnih kuhinj, ki omogoča 
nemogoče: idealne razmere za delo in hkrati najnižje možne stroške obratovanja in 
vzdrževanja.
• Izbor zahtevnih glavnih kuharjev in lastnikov.
• Celovit sistem za donosno kuhinjo.
• Povrnitev investicije v manj kot petih letih.
• Enakomerna prezračenost brez prepiha.
• Patentirana inovacija sesanja par.
• Samodejno uravanavanje delovanja.
• Vračanje odpadne toplote.
• Izredni prihranki energije.
• Odlično odstranjevanje maščob.
• Enostavno čiščenje in vzdrževanje.
Vsakemu naročniku in tudi vam obljubimo enako: Ko iščete najboljše možne razmere za 
delo v kuhinji in hkrati največje možne prihranke pri stroških obratovanja ob konkurenčni 
ceni investicije, ne boste nikjer dobili optimalnejše rešitve.

sTorks ®
MGF, d.o.o., PE               
Peruzzijeva ulica 97
1000 Ljubljana

01/430 51 23 
info@storks.si 
www.storks.si

Na naši spletni strain najdete artikle s cenami in vsemi razpoložljivimi podatki, ki lahko 
vplivajo na ceno.
• sistemi za hlajenje / megljenje teras, nadzor vlage ali pred hlajenje agregatov; • mizne 
plošče Werzalit Nemčija in SM France; • senčniki Glatz, Umbrosa, FIM, Gaggio in leseni 
senčniki velikih dimenzij; • jadra Ingenua; • Pergole in tende BT Group • Corradi • svetleči 
elementi, kot so točilni pulti, pohištvo, vaze in dekoracija sedmih evropskih proizvajalcev; 
• vrtno in notranje pohištvo, kot so stoli, podnožja za mize, StabilneMize, sedežne 
garniture, ležalniki; • blazine po meri iz izbranega blaga; • vetrne pregrade podjetij 
Svalson, StarProgeti, AllSt, Stinox; • talne obloge za terase iz WPC umetnih mas Werzalit 
in naravnih materialov; • bakle in namizne svečke za gostinske lokale; • grelci Mensa, 
HeatScope, Heliada, HotTable, Burda in plinski; • igrala, primerna za profesionalno 
uporabo in celovito izvedbo igrišča s certifikati; • sokovniki Zumex z dobavo rezervnih 
delov; • Vema aparati za gostinstvo.

ŠKERJANC d.o.o.
Povžane 1a
6242 Materija

05/687 61 90
info@skerjanc.com
www.skerjanc.com

Ponudba: GOSTINSKI STOLI IN MIZE, GOSTINSKA IN CATERING OPREMA, CELOTNA OPREMA 
ZA ZUNANJE IN NOTRANJE PROSTORE VSEH OBJEKTOV, PISARNIŠKI STOLI IN POHIŠTVO. 
Zagotavljamo pestro ponudbo, hitro dostavo in montažo, pomoč pri izbiri opreme ter 
najnižje cene v Sloveniji.

MEBLO INT d.o.o.                  
Industrijska cesta 5
5000 Nova Gorica

05/330 22 21
info@meblojogi.si
www.meblojogi.si
Rok Lozej

MEBLOJOGI – več kot 55 LET IZKUŠENJ! IZJEMNO KVALITETNI in CERTIFICIRANI MATERIALI 
iz EU, DOVRŠENI IN KAKOVOSTNI IZDELKI ZA SPANJE.
Smo največji slovenski proizvajalec ležišč in edini z več kot 55-letnim zaupanjem kupcev. 
Delujemo z zavedanjem, da kakovosten počitek IZBOLJŠUJE ZADOVOLJSTVO VAŠIH 
GOSTOV. Hotelski program ponuja širok izbor najrazličnejših ležišč, postelj in dodatkov za 
ležišča. Kakovost in trpežnost sta lastnosti, ki ustrezata vsem izdelkom, prav tako udobje 
in visoka tehnološka vrednost. 
Po predhodnem individualnem pogovoru s kupci poskušamo ugotoviti, kakšne so 
vaše potrebe in želje, nato vam na podlagi tega svetujemo in pripravimo prilagojeno 
ponudbo. Preverite naše izdelke iz hotelskega programa in svojim gostom zagotovite 
prijetno bivanje ter vrhunski počitek.

MENERGA d.o.o.
Zagrebška cesta 102
2000 Maribor

02/450 31 00
041/388 017
info@menerga.si
www.menerga.si
Bojan Gavez

Podjetje Menerga vam lahko pomaga pri profesionalnem prezračevanju kuhinje. 
Poskrbimo za izdelavo celotne projektne naloge za vašo kuhinjo ter dobavimo ustrezno 
prezračevalno napravo, prezračevalne elemente, kuhinjski strop in/ali kuhinjske nape ter 
opravimo zagon na lokaciji sami. Zagotovimo lahko:
- profesionalen inženirski pristop pri načrtovanju projektne naloge in končne projektne 
rešitve;
- prezračevalne naprave z rekuperacijo in odličnim izkoristkom;
- prezračevalni strop in/ali kuhinjske nape z dolgo življenjsko dobo;
- odgovorno izpeljan projekt;
- zanesljivo celostno rešitev.
Kuhinjske rešitve Menerga zajemajo manjše kuhinje v restavracijah, kot tudi večje 
kuhinje v hotelih in menzah. Menerga že več kot 25 let zagotavlja profesionalne rešitve 
prezračevanja za nestanovanjske stavbe. Imamo več kot 800 izvedenih projektov in smo 
sinonim za kvaliteto in zanesljivost.

PCON d.o.o.
Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana

ATELJE MIA CASA 
041/744 550
andreja@miacasa.si 
www.miacasa.si 
Andreja Ilgo 

Oprema gostinskih lokalov - ponudba stolov in miz, barskih stolčkov ter sedežnih 
garnitur za gostinske lokale in gostinske vrtove iz ratana, sintetičnega ratana, tika in 
aluminija, prodaja oblazinjenega pohištva, kovinski in leseni stoli ter mize za interier.

ležišča, postelje in dodatki

prezračevanje kuhinj sesanje pare

prezračevanje kuhinj klimatizacijaprezračevalen kuhinjski strop 

hlajenje / megljenje teras

stoli in mize

 senčniki in jadra talne obloge za terase

mize, stoli in sedežne garniture
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BURJA, prodaja gostinske opreme 
Robert Gumzej s.p.
Šentpetrska ulica 2
2000 Maribor

02/471 19 29
02/480 52 02
040/462 074
info@burjamb.si
www.burjamb.si
Petra Klampfer

Smo družinsko podjetje, ki že 27 let prodaja drobni inventar za gostinstvo. Prednost 
našega podjetja je poštenost, največje zadovoljstvo je srečen kupec. Nudimo: jedilni 
pribor; profesionalno gastro posodo, gostinske pripomočke; inventar za strežbo; hotelski 
porcelan; termo prenosne in tablet sisteme; melamin posodo, kuharska oblačila, 
potrošni inventar za fast food in catering, specializiran drobni inventar za šole, vrtce, 
domove starejših ter še mnogo drugih izdelkov različnih domačih in tujih proizvajalcev.
Vedno znova širimo naš prodajni program, ga dopolnjujemo in se trudimo kupcem 
zagotoviti kvalitetno storitev po ugodnih cenah. S strokovnim znanjem in prijazno 
postrežbo želimo doprinesti k racionalizaciji vašega nakupa. Preverite naše izdelke v 
razstavno-prodajnem salonu v Mariboru. Veselimo se vašega obiska!

DukeGroup.eu 
Cesta Zore Perello - Godina 2
6000 Koper-Capodistria / Slovenia

05/652 01 11
031/882 772
info@dukegroup.eu
www.dukegroup.eu
Dušan Kukec

DukeGroup je dinamično in inovativno podjetje, ki strankam dobavlja profesionalne 
izdelke, namenjene horeca sektorju. Naše stranke so restavracije, gostilne, hotelske 
verige, catering podjetja, podjetja za družbeno prehrano. Oskrbujemo restavracije in 
hotele. Vabljeni v naš razstavni salon v Kopru, odprti smo vse dni v tednu, tudi za vikend, 
zaželjena je predhodna najava obiska (tel. 05/652 01 11).

EGO-TEAM d.o.o.
Cesta 24. junija 23
1231 Ljubljana - Črnuče

01/232 11 40
info@ego-team.si
www.ego-team.si

Ego-team d. o. o. že skoraj 20 let s potrošnim materialom uspešno oskrbuje gostinske, 
turistične, kozmetične in druge obrate. V gostinski in turistični dejavnosti se v zadnjih 
letih - poleg kakovosti hrane - vedno večji pomen pripisuje tudi videzu in sami 
prezentaciji serviranega obroka. 

DROBNI KUHINJSKI, NAMIZNI IN 
STREŽNI INVENTAR, EMBALAŽA

porcelan, kozarci, pribor, kuhinjski pripomočki, 
inventar za finger food in catering, embalaža...

4
AALT d.o.o.     
WMF Professional
Hafnerjevo naselje 125
4220 Škofja loka

05 902 00 15
051/664 667
info@aalt.si
www.aalt.si
Aleš Tajhmajster

Zastopstvo in prodaja drobnega inventarja: BAUSCHER PORCELAN, TAFELSTERN 
PORCELAN, ROSENTHAL PORCELAN, SPIEGELAU KRISTAL in WMF Professional –namizna 
oprema, pribor in kozarci ter kavni avtomati. 
Zastopstvo in prodaja čajev EILLES TEA. 

ALPEKS TRGOVSKO PODJETJE, d.o.o.                  
Kidričeva ulica 5 
3000 Celje

Projektna pisarna
03/428 47 21 
natasamr@alpeks.si 
Nataša Mrežar

CC CELJE, Kidričeva ulica 5
03/428 47 41, 03/428 47 42
alpekscc@alpeks.si

CC LJUBLJANA, Letališka 32
01/520 93 66 
infolj@alpeks.si

CC MARIBOR, Heroja Nandeta 37
02/480 12 88 
alpeksmb@alpeks.si

Prodaja drobnega gostinskega inventarja za hotele, restavracije, kavarne, domove 
starejših, šole, bolnišnice... Nudimo program priznanih proizvajalcev kuhinjske posode 
PUJADAS, PADERNO, hotelskega porcelana SCHÖNWALD, RAK, G. BENEDIKT, APULUM, 
kozarcev SCHOTT ZWIESEL, RONA, BORMIOLI ROCCO, PASABAHCE, kozarcev in opalnega 
stekla ARC INTERNATIONAL, jedilne pribore HEPP, SAMBONET, BERNDORF, ETERNUM, 
plinske gorilnike ECO-BURNER, visoko kvalitetno banketno opremo LA TAVOLA ter druge, 
tabletni sistem RAGALLER, transportne posode TERMOHAUSER, steklenice za smetano 
iSi, biorazgradljivo embalažo FIRSTPACK, silikonske modele SILIKOMART in kuhinjske 
aparate ROBOT COUPE, VENIX, A.T.A., PRISMAFOOD. Več kot 5000 artiklov na stalni zalogi!
Vabljeni v naše razstavno-prodajne salone. Naročilo na BREZPLAČNI KATALOG nam 
pošljite na: gastro@alpeks.si

porcelan in kozarci

drobni inventar

drobni inventar

tablet sistemi

kavni avtomati

melamin posoda

CC KOPER,  Ulica 15.maja 18
08/205 73 12 
alpekskp@alpeks.si

CC NOVO MESTO, Ljubljanska c. 80
08/205 97 12 
alpeksnm@alpeks.si

drobni inventar

namizni inventar

banketna oprema

embalaža za finger food

embalaža za take away higienski in wellness potrošni material

gorilniki za šefinge
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FRANEL d.o.o. 
Bilje 4 
5292 Renče

05/301 13 98 
051/414 902 
info@franel.si
www.franel.si 
Andrej Frančeškin

Prodaja in svetovanje pri izbiri gostinske opreme in drobnega gostinskega inventarja z 
več kot 25-letnimi izkušnjami. Prodajni program: krožniki, kozarci, pribori, prti, gostinski 
aparati in oprema. Možen tudi NAJEM INVENTARJA (kozarci, krožniki, pribor, chafingi...).

G. O. G. A., d.o.o.
Vrhovci cesta XXX 4
1000 Ljubljana

01/256 84 08
041/546 623
jure.demsar@tocka-213.si
www.candol.com/sl
Jure Demšar

Zastopamo blagovno znamko CANDOLA, ki se posveča namizni kulturi. Svečke na 
mineralno olje MIRACLE LAMPS so brez vonja, ne kadijo, lahko odganjajo mrčes in se 
ob prevrnitvi ugasnejo. Blago MAGIC LINen za prte, nadprte ali pogrinjke, ki ne vpija 
tekočine.

IMPORTEX d.o.o.
Hotemež 7 a
1433 Radeče

03/568 78 60
03/568 78 61
importex@importex.si
www.importex.si
Sebastjan Felser

Ponudba drobnega inventarja za gostinstvo - noži F.DICK; jedilni pribori AMEFA in EME; 
kuhinjska posoda in pripomočki PADERNO, RECHBERGER in HENDI; inventar za strežbo 
APS in ZIEHER; porcelan, servirni vozički in bifeji ROCAM RELLY; Finger Food in Street 
Food posodice SOLIA; termoboksi; pripomočki za slaščičarstvo MARTELLATO.

E-STIL d.o.o.   
Cesta prvih borcev 20 
8280 Brestanica

07/488 14 88
07/488 14 90
info@estil.si
www.estil.si
www.facebook.com/najzivimiza/
Milan Cizl, Srečko Volčanjk

• Izdelki za gostinske pogrinjke in dekoracije, izdelani iz materialov z lastnostmi tekstila, 
ki jih po uporabi zavržemo (ali kompostiramo!): serviete, prti v formatu ali roli, nadprti, 
samolepilna mizna krila, mizni tekači, podstavki za kozarce ali krožnike, namizne sveče;
• catering program; 
• kuharske kape in zaščitna oblačila za kuhinjsko osebje in delavce v živilski industriji;
• dezinfekcija v kuhinji, živilski industriji in farmaciji;
• oprema za ročno ali strojno pakiranje ter distribucijo obrokov;
• oprema za vakuumsko pakiranje živil in pakiranje v zaščitni atmosferi.

EURONOVA d.o.o.
Brnčičeva 13
1231 Ljubljana

01/561 32 95
01/561 32 34
info@euronova.si
www.euronova.si

Vse za gostince v poslovalnicah: 
Ljubljana: 01/561 32 95, Maribor: 02/331 21 58, Celje: 059/930 150, 
Koper: 05/625 90 19, Novo mesto: 07/337 97 75, Murska Sobota: 02/534 81 08, Kranj: 
059/084 635, Nova Gorica: 05/292 79 95
Vse za gostince. V naših 8 poslovalnicah imamo vedno na zalogi širok izbor gostinskih 
artiklov po najugodnejših cenah. Nahajamo se v Ljubljani, Kranju, Mariboru, Celju, 
Kopru, Novem mestu, Murski Soboti in Novi Gorici. Več informacij na www.euronova.si

FIDUCIA d.o.o. 
Bravničarjeva ulica 7
1000 Ljubljana

01/500 73 10
041/760 287
info@fiducia.si, dejan@fiducia.si, sasa@fiducia.si
www.fiducia.si
Dejan Habinc

Prodaja drobnega gostinskega inventarja. V našem prodajnem salonu poleg širokega 
asortimenta izdelkov za profesionalno rabo v gostinstvu nudimo tudi strokovno 
svetovanje. Zastopamo vrhunske znamke porcelana CHURCHILL, STEELITE in REVOL. 
Povezave do najnovejših katalogov vas že čakajo na naši spletni strani www.fiducia.si.
Vabimo vas v naš prenovljeni prodajni salon v Ljubljani na Bravničarjevi ulici 7.

drobni inventar

drobni inventar najem inventarja

drobni inventar porcelan

barski pripomočki

serviete in prti iz netkanih materialov mizna krila in tekači

namizne svetilke in sveče

drobni inventar in posodastroji za brušenjekuharski noži

stroji za vakuumsko pakiranje živil

www.petzvezdic.si
Katalog opreme za gostinske 
lokale in hotele 2020 je 
dostopen na spletni strani 
revije Pet zvezdic (aktivne 
povezave logotipov in oglasov 
na spletne strani podjetij). 
In kot mobilna aplikacija 
(android, ios).
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KREK d.o.o.
Hraška cesta 15
4248 Lesce - Bled

04/530 23 44
04/530 23 49
041/360 285, 041/668 246
trgovina@krek.si
www.trgovina.krek.si
www.horeca.krek.si
Aleš Krek, Špela Iskra

Vse za mojstre kulinarike - zastopstvo, prodaja in projektiranje celotne opreme za 
kuhinje, hotele, restavracije, gostilne in druge prehrambene objekte in hotelske sobe. 
Zastopstvo in prodaja: porcelan SELTMANN WEIDEN; jedilni pribor PICARD WIELPUTZ, 
BRIEFANKER SOLINGEN; servirna posoda SPRING; kuhinjska in servirna posoda PIAZZA; 
slaščičarski pripomočki STEADTER; kuhinjski in mesarski noži; oprema za samopostrežne 
zajtrke APS; hladilna tehnika in solatni bari AFINOX in TECFRIGO; stroji za poliranje 
jedilnega pribora in hitri ohlajevalci vina HYPPOKAMPUS; pripomočki za serviranje vina - 
zamaški, črpalke VAKUVIN; aparati za kuhanje toplih napitkov BRAVILOR BONAMAT; pribori 
za dekoracijo zelenjave L. TEILLER; stroji za kuhinjo SIRMAN; termosi TERMOHAUSER; 
termo-porcijski sistem za prenos hrane DINNER CHAMPION, THERMOVISION, RIEBER in 
MENU-MOBIL; odpiralci konzerv WEISSER; digitalni termometri TFA DOSTMANN; palični 
mešalci DYNAMIC. Obiščite naš B2B portal: www.horeca.krek.si

LABORPLAST d.o.o. Nova Gorica  
Gortanova 35
5000 Nova Gorica
PE Industrijska cesta 5, Kromberk

05/335 92 00
05/302 97 97
laborplast@laborplast.si; laborplast@siol.net
www.laborplast.si

Celotna ponudba IZDELKOV ZA ENKRATNO UPORABO: bio program (kozarci, krožniki, 
pribor, posodice), plastika (krožniki, kozarci, finger food, vrečke, posodice, folije...), 
papir (brisače, zloženke, kozarci, lončki to go, prti, serviete...), aluminij (folije, posodice, 
pladnji), za sladoled (lončki, žličke, serviete...).
Tudi čistila in čistilni pripomočki priznanih proizvajalcev.

OsterRob d.o.o.
Na grivi 49
1351 Brezovica pri Ljubljani

031/729 737
luka@osterrob.si
www.osterrob.si
Luka Grmovšek

Ko gre za našo kuharsko izkušnjo, je kuhinjski nož najpomembnejši kuharski pripomoček! 
Prava oblika in ostro rezilo se prenese na hrano in rezultat je boljša hrana. Pri Ostrem 
Robu poleg prodaje JAPONSKIH NOŽEV tudi svetujemo, kako jih izbrati, nabrusiti...

oprema za samopostrežne zajtrke

inventar za enkratno uporabo

digitalni termometri

potrošni material

porcelan in jedilni pribor

ROMITA
Gašper Trpin s.p   
Irča vas 24/a 
8000 Novo mesto

041/682 474 
gasper.trpin@romita.si 
www.romita.si
Gašper Trpin

Zastopstvo, prodaja in distribucija profesionalne opreme za BARISTE IN BARMANE.
• Zastopamo podjetja MOTTA, PULLY CAFF, CONCEPT ART, MOCCAMASTER, KAHLA.
• Zastopstvo in servis kavnih mlinov MAHLKONIG, DITTING, ANFIM.
• Zastopnik (Slovenija in Hrvaška) za čistilne kapsule za kava aparate na kapsule 
proizvajalca Caffenu.
• Prodaja kava aparatov Melitta in Saeco model Lirika.

RÖSLER d.o.o.
Rajšpova ulica 22
2250 Ptuj

02/749 38 60
041/629 511
info@rosler.si
www.rosler.si
Edi Stropnik

Podjetje Rösler je ekskluzivni zastopnik za dve svetovno znani in zelo kvalitetni blagovni 
znamki nožev, prirejenih sistemu HACCP: 
• WÜSTHOF - proizvajalec kovanih kuharskih nožev iz Solingena v Nemčiji, 
• VICTORINOX - švicarski proizvajalec profesionalnih in mesarskih nožev.

SKAT SKUPINA d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola

05/663 09 11
051/306 061
prodaja@skatizola.si
www.skatizola.si
www.promo.skatizola.si
Stella Kuštra

Skat Skupina d.o.o. Izola deluje kot dobavitelj pisarniškega, sanitarno-higienskega, 
gostinskega, IT in promocijskega materiala ter personaliziranih tiskovin na celotnem 
območju Slovenije. Zaposluje 20 strokovno usposobljenih ljudi, ki s svojimi izkušnjami in 
kakovostnimi storitvami zadovoljujejo potrebe in želje uglednih partnerjev.
V ponudbi imamo širok HORECA program, ki zajema vrsto visoko kakovostnih PAPERNET 
serviet in podajalnikov zanje, živilske folije in vrečke, vrečke za smeti vseh velikosti, 
barv in materialov, bio-razgradljive lončke, pribor in krožnike, lončke »to go« ter veliko 
drugega.
Naše prednosti: • hitra dostava, • kakovostni izdelki priznanih blagovnih znamk, 
• konkurenčne cene, • zanesljivost, • prilagodljivost, • skrb za kupce, • strokovnost, 
• storitev ekonomata, • izdelava DHP in DPP po načelih Haccp sistema. Naročila 
sprejemamo telefonsko, preko elektronske pošte in tudi preko B2B spletne trgovine. 
Dostava blaga je še isti oz. naslednji delovni dan osebno ali po pošti. Veselimo se dela 
z Vami!japonski noži

oprema za bariste in barmane kavni aparati in mlini

kuharski in mesarski noži

 pisarniški in sanitarni material živilske folije

LOGO BARVEN

personalizirane tiskovine
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VIN.si  
PRefekt d.o.o.
Mlinska ulica 1
2000 Maribor

031/766 000
info@vin.si
www.vin.si

Vin.si je spletna stran s kakovostnim inventarjem za PROFESIONALNO POSTREŽBO VINA: 
sommelierski odpirači; patentirani zapirači za penine WAF block (test 6 atm); hladilne 
posode za vino – bovle – šampanjere za eno ali več steklenic; coolerji; party »boati« 
in party »bucketi«; prstani proti pocejanju pri nalivanju vina; sommelierske posodice; 
odlivalniki - pljuvalniki s pokrovom; klešče za odpiranje penin… In še veliko uporabnih 
pripomočkov za postrežbo vina najdete na www.vin.si. 
Vsi izdelki so preverjene evropske kakovosti. Preizkušeni! Že več kot desetletje jih pri 
svojem delu uporabljajo slovenski sommelierji in vinarji. Sedaj so na voljo tudi vam.
Z vpisom kupona - gesla »PETZVEZDIC« boste na www.vin.si deležni 9% popusta 
pri nakupu izdelkov. 

USNJENA GALANTERIJA ZA GOSTINCE
Andrej Kirbiš, s.p.
Spodnje Gameljne 91
1211 Ljubljana-Šmartno

01/563 52 67
01/563 52 68
041/618 402
andrej.kirbis@siol.net
www.kirbis.si

Snovanje in izdelava usnjene galanterije: jedilnih in vinskih listov; etuijev za račune; 
knjig za rezervacije in knjig vtisov, pohval in pritožb; usnjenih ali medeninastih številk 
za na vrata; usnjenih podstavkov za kozarce, z vtisnjenim logotipom. Možna dobava iz 
cenejših materialov (skaj – umetno usnje). Na voljo so tudi jedilni listi iz lesa.

VESMAR d.o.o. 
Rožna dolina 5c
1290 Grosuplje

030/269 969 
vesmar@vesmar.si 
www.vesmar.si 
Nevenka Vidmar

Prodaja: drobni gostinski inventar, catering oprema, pladnji, termo posoda, jedilni 
pribor, kuhinjski noži, porcelan, inox oprema, oprema za dostavo hrane, GN posode... Za 
hotele, restavracije, domove starejših, šole, bolnišnice…

usnjena galanterija jedilni in vinski listi etuiji za račune

drobni inventar catering in banketna oprema

inventar za postrežbo vina vinski odpirači in zapirači

hladilne posode in odlivalniki

C&C LJUBLJANA
    Letališka 32
    01 520 93 66
    infolj@alpeks.si

C&C CELJE
    Kidričeva 5
    03 428 47 41
    alpekscc@alpeks.si

C&C KOPER
    Ulica 15.maja 18
    08 205 73 12
    alpekskp@alpeks.si

C&C MARIBOR
    Ul. Heroja Nandeta 37
    02 480 12 88
    alpeksmb@alpeks.si

C&C NOVO MESTO
    Ljubljanska cesta 80
    08 205 97 12
    alpeksnm@alpeks.si
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KEMTEX TRGOVINA d.o.o. 
Loke 26/f
5000 Nova Gorica

05/333 14 42
05/333 14 43
mirjana.jeroncic@kemtex.si
www.kemtex.si

DELOVNA OBLAČILA IN OBUTEV italijanskih proizvajalcev ISACCO, GIBLORS IN SIGGI za 
kuhinjo, strežbo, recepcijo, kozmetične in frizerske salone, čistilne servise, vzdrževanje, 
zdravstvo in druge poklice. 
Posebna ponudba - prti iz 100% poliestra.

MERCIS d.o.o.   
Puchova ulica 3
1235 Radomlje

01/470 07 00
01/470 07 20
mercis@mercis.si
Igor Ferbežar

VELEPRODAJA DEKORATIVNIH TKANIN - namizni prti, tkanine za namizne prte, 
posteljnina za hotele, tapetniške tkanine, tkanine za zavese. Nudimo veliko izbiro 
negorljivih tkanin FIRST in FR ONE za opremo vseh vrst javnih objektov, kjer se zahteva 
vgradnja negorljivih tkanin s certifikatom.

METALKA ZASTOPSTVA SENKANAR d.o.o. 
Profesionalna oprema kuhinj in pralnic
Partizanska cesta 15
2000 Maribor

02/ 230 12 70
02/ 230 12 76
info@metalka-senkanar.si
www.metalka-senkanar.si

Oprema vrhunskih proizvodov pralne tehnike podjetij JENSEN-GROUP in IPSO. 
• Kot zastopnik podjetja Jensen-group nudimo najobširnejši program strojev za obdelavo 
ravnega perila, namenjenih za pripravo, vlaganje, likanje, zlaganje in nalaganje ravnega 
perila ter sortiranje in zlaganje brisač.
• Podjetje Ipso ima obsežno paleto polindustrijskih in industrijskih izdelkov, ki jo 
sestavljajo: pralni stroji, sušilni stroji, likalniki valji in pomožna oprema, ki je na voljo v 
izvedbah od majhnih do velikih zmogljivosti.

BE-GRE d.o.o.       
Sokolska ulica 46        
2000 Maribor      

02/420 50 27
02/420 50 28
info@be-gre.si
www.electrolux.com/professional
www.be-gre.si

Projektiranje, prodaja in servis profesionalne opreme za pranje, sušenje in likanje perila.
Prodajno servisni inženering za izvedbo rekonstrukcij in izgradnje novih pralnic (idejni 
projekti). Generalni zastopnik in distributer podjetja »ELECTROLUX PROFESSIONAL«, 
Švedska.
Prodajni program: industrijski pralni stroji kapacitete od 6 do 120 kg, sušilni stroji 
kapacitete od 5.5 do 66.7 kg, likalni stroji s širino valja od 1000 mm do 4200 mm ter vsa 
dodatna oprema za hotelske, komercialne in druge pralnice.

ELOTUS d.o.o. 
Zgornja Korena 14
2242 Zgornja Korena

040/142 206
info@elotus.si
www.elotus.si
trgovina.elotus.si
www.facebook.com/gostinskitekstil/
Beba Kokol

NAMIZNI TEKSTIL: široka paleta materialov, barv in dizajnov - prti, nadprti, tekači, 
servieti, banketna krila, prevleke za stole, prevleke za mize, sedežne blazine, kuhinjske 
krpe, razni dodatki. ZAVESE: lahke, dekorativne, zatemnitvene (dim out, black out), 
žametne, negorljive. KARNISE: kompleten program osnovnih alu vodil in palic ter sistemi 
za panelne zavese in gubane roloje. POSTELJNI IN KOPALNIŠKI IZDELKI: posteljnine, 
rjuhe, vzglavniki, prešite odeje, zaščite za posteljo, odeje, brisače, kopalni plašči. PAPIRNI 
NAMIZNI PROGRAM: airlaid, point-to-point, tissue, enobarvni, dekorirani. Osebni pristop 
s svetovanjem in iskanjem najbolj optimalnih rešitev za tekstilno opremo gostinskih in 
nastanitvenih prostorov.

FURLAN d.o.o.
Tržaška cesta 23
2000 MARIBOR

02/650 03 20
02/650 03 21
041/619 826, 041 658 607
info@furlan-doo.si
www.furlan-doo.si
Dejan Furlan

Prodaja, svetovanje in servisiranje profesionalne opreme za pranje in nego tekstila: 
industrijski pralni, sušilni stroji, industrijski likalni stroji, likalne mize parni kotlički, 
vozički za transport perila. Tekoča pralna sredstva za avtomatsko doziranje.

oprema za nego tekstila

kuharske uniforme delovna oblačila za strežbo delovna obutev

prti in zavese negorljive tkanine

sistemi za pranje in sortiranje perila zlagalni stroji za oblačila

vozički za transport perila

elotus

industrijski pralni stroji sušilni in likalni stroji projektiranje pralnic

tekstilna oprema banketna krila in prevleke za stole brisače in kopalni plašči

TEKSTIL IN NEGA TEKSTILA
pralni, sušilni in likalni stroji, delovna obleka in obutev, 

namizni prti, zavese, prevleke, posteljnina, brisače...5
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ŠTERNMATIK, OSKAR ŠTERN s.p.  
Ogljenšak 9 a
2314 Zgornja Polskava

02/845 24 14
02/845 24 15
sternmatik@siol.net
www.likalniki.si

Proizvodnja, prodaja, svetovanje, servis in rezervni deli za LIKALNO TEHNIKO.
Od leta 1970 proizvajamo likalno tehniko za ročno parno likanje, likalne mize, likalne 
postaje, parne generatorje, namenjene profesionalni uporabi, uporabi v obrti in 
gospodinjstvu. Vsi artikli so narejeni za določenega kupca, glede na njegove potrebe po 
predhodnem svetovanju pred samim nakupom. Naprave so namenjene kvalitetnemu 
likanju prtov, nadprtov, posteljnine, delovnih oblačil, delovnih halj in vseh ostalih 
tekstilnih izdelkov. Poleg tega para vse omenjene tekstilne izdelke tudi razkuži, kar je 
dodatna prednost ročnega likanja in doseganja HACCP standarda tudi v tem segmentu, 
ko govorimo o skrbi za zdravje.

TRILIANT d.o.o.                                                             
Študljanska c. 20
1230 Domžale

01/721 54 54
041/667 177
info@triliant.si
www.triliant.si
Miha Katrašnik

Namizni prti, nadprti, tekači, pogrinjki, ki ne vpijajo tekočin. Svetovanje in izdelava 
prtov, nadprtov, tekačev in gostinskih predpasnikov po meri. Prodaja inovativnih in 
varnih dekorativnih sveč.

URH & CO d.o.o. 
Preserje 35 a
1352 Preserje

01/363 20 94
031/640 192
info@urh.si
www.urh.si

Izdelovanje namiznih prtov, tekačev, gostinskih predpasnikov, sedežnih blazin za 
zunanje vrtne garniture, blazin za na plažo in dekorativnih okrasnih blazin.

OSNOVA d.o.o. 
Titova ulica 44
2000 Maribor

02/331 24 23
040/909 099
zunko.ivan@siol.net
www.osnova.si
Ivan Žunko 

GREIFF pomeni več kot 200 let kakovostnih delovnih oblačil. Od samega začetka se 
posvečajo visoki kakovosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. Bogate izkušnje omogočajo, 
da združujejo modo in trende z najnovejšimi tehnologijami. To znanje je podlaga 
za stalen razvoj in izboljšanje izdelkov. Greiff je popoln partner za visoko kakovost 
ter MODNE IN FUNKCIONALNE DELOVNE OBLEKE. Izbirate lahko med Corporate wear 
linijo ter Gastro Moda linijo. V obeh so na voljo oblačila za oba spola, z edinstvenim, 
tipiziranim asortimanom velikosti in množico različnih barv ter detajlov. Prva je linija 
poslovnih oblačil in je namenjena najširšemu krogu podjetij. Gastro Moda pa je linija 
oblačil za vse gostince - od bistrojev, restavracij, hotelov, in vse, ki se profesionalno 
ukvarjajo z gastronomijo. Odlikuje jo najvišja kakovost materialov in izdelave ter širok 
izbor dodatkov.

PROTRADE d.o.o.   

01/436 32 77
041/537 215
info@protradedoo.si
www.protradedoo.si
www.scholl-obutev.si
Grega Rupar

Smo podjetje s 30-letnimi izkušnjami pri prodaji delovne obutve. Zastopamo blagovne 
znamke Birkenstock, Berkemann, Scholl, Wash&go. V naši ponudbi najdete obutev za 
vse vrste poklicev ter tudi za domačo rabo. Naše vodilo je ponuditi dobro delovno obutev, 
naš cilj pa zadovoljen kupec.

SVILANIT SVILA d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik

01/839 61 31
051/673 866
info@svilanit.si, miro.campa@svilanit.com
www.svilanit.si
Miro Čampa

Svetovanje in iskanje celovitih rešitev na področju opremljanja z izdelki iz tekstila za 
hotele, restavracije… Prodaja: posteljni program, kopalniški tekstil, namizni program, 
modni dodatki za strežno osebje, tekstilni izdelki za wellness, savne…

korporativna oblačila metražno blagodelovne uniforme

delovna obutev

parni čistilci

izdelava prtov vrtne sedežne blazine

kuhinjski tekstil

izdelava prtov predpasniki po meri varne sveče

brisače in posteljnina

ortopedski program

likalne postaje in sistemi

www.petzvezdic.si
Katalog opreme za gostinske 
lokale in hotele 2020 je 
dostopen na spletni strani 
revije Pet zvezdic (aktivne 
povezave logotipov in oglasov 
na spletne strani podjetij). 
In kot mobilna aplikacija 
(android, ios).
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ECOLAB d.o.o. MARIBOR    
Vajngerlova ulica 4
2000 Maribor

02/429 31 00
02/429 31 52
www.si.ecolab.eu

Ecolab je vodilni globalni ponudnik proizvodov, storitev in tehnologij s področja obdelave 
vod in zagotavljanja čistoče v vseh industrijskih panogah. Podjetja iz celega sveta, ki 
delujejo na področju gastronomije, v živilskopredelovalnem sektorju, gostinstvu, 
zdravstvu, industrijskem sektorju in na naftnem trgu, uporabljajo proizvode in storitve 
Ecolaba, da bi ohranila čisto in varno okolje, učinkovito poslovala in dosegla trajnostne 
razvojne cilje. Kot zanesljiv partner podjetij na več kot milijon lokacijah strankam po 
vsem svetu nudimo dosledne in vrhunske storitve. Z izzivi razvijajočega se sveta se 
spopadamo s strokovnim znanjem in inovacijami. 
V oddelku institucionalne higiene skrbimo za čista in varna okolja ter spodbujamo 
zadovoljstvo gostov. To nam omogočajo naše REŠITVE ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, 
ki so namenjene pranju perila, strojnemu pomivanju posode, higieni rok, čiščenju in 
vzdrževanju v hotelih, restavracijah, bolnišnicah in drugih ustanovah. 

EXIM EX d.o.o.   
Letališka 27
1000 Ljubljana

01/524 04 44
01/524 93 03
info@eximex.si
www.eximex.si

S svojo sanitarno opremo, potrošnim materialom in servisom skušamo našim strankam 
kar se da olajšati skrb za higieno. Naša filozofija je, da s kvaliteto, ceno in naborom 
izdelkov pridemo našim partnerjem čim bližje v njihovih željah in potrebah.
Sanitarno opremo in potrošni material izbiramo po kakovosti. Servis dostave nudimo 
redno in smo hitro odzivni. Radi vam svetujemo od začetnega razvoja do popolne 
izvedbe.
Nudimo sanitarno opremo, predpražnike v servisno menjalno razmerje in čistila.
Celoten nabor storitev in proizvodov je prilagojen vsaki stranki glede na specifične 
potrebe in želje. Podrobnosti najdete na naši prenovljeni spletni strani www.eximex.si.

FURLAN d.o.o.
Tržaška cesta 23
2000 MARIBOR

02/650 03 20
02/650 03 21
041/619 826, 041 658 607
info@furlan-doo.si
www.furlan-doo.si
Dejan Furlan

Prodaja, svetovanje in servisiranje profesionalne opreme za čiščenje; profesionalna 
čistila, papirnata galanterija, sesalci, čistilni stroji, vozički, pripomočki za čiščenje. 
NOVOST: industrijski pomivalni stroji priznanega proizvajalca LAMBER.

BARJANS d.o.o. 

080/50 77
barjans@barjans.si
www.barjans.si

Barjans d.o.o. je eno izmed vodilnih podjetij, ki strankam na enem mestu zagotavlja vse 
potrebno za vzdrževanje čistoče in higiene. V naši ponudbi najdete sanitarni potrošni 
material in podajalnike, čistilna sredstva, pripomočke in stroje za čiščenje, sredstva za 
zaščito in osebno nego ter gostinske materiale za dostavo hrane in postrežbo gostov. 
Zastopamo priznane blagovne znamke, kot so Diversey, TORK, Tubeless, Filmop, Sanitec, 
Purell, Fre Pro in Franke. Izbirate lahko med več kot 4000 izdelki v različnih kakovostnih 
in cenovnih razredih. 
Naš sanitarni inženiring izvaja analize stanja objektov, na podlagi katerih pripravimo 
predloge za izboljšanje stanja, optimizacijo stroškov in zagotovitev skladnosti z 
zakonodajo. V okviru Izobraževalnega centra Barjans organiziramo strokovna srečanja in 
dogodke ter izobraževanja in usposabljanja za čistilno, kuharsko in zdravstveno osebje. 
Izvajamo tudi izobraževanja in verifikacijo HACCP.

BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale     
Dragomelj 82
1230 Domžale

01 721 54 54
041 667 177
info@triliant.si
www.triliant.si
Miha Katrašnik

Kvalitetna čistila za hotele, restavracije in pivovarne. Čistila za pomivalni stroj za 
pomivanje in izpiranje. Čistila za pečice, za odstranjevanje vodnega kamna, za inox 
pulte. Gobice in krpice za pomivanje v kuhinji. Industrijske role, primerne za stik s hrano. 
Toaletni papir in brisačke. Stroji za čiščenje trdih in tekstilnih podov. Pometalni stroji. 
Osvežilci zraka. Ekološka čistila. Muholovci. Svetovanje, prodaja, najem podajalnikov in 
dozatorjev za pomivalne stroje. 
Izdelava HACCP planov.

čistila in razkužila

sanitarna oprema

pripomočki za čiščenje in čistila čistilni stroji in vozički

predpražniki čistila

brezkontaktni dozirniki za higieno razkužilapomivalna sredstva

stroji za čiščenje sanitarni potrošni material

čistilni stroji in čistila papirna galanterija vozički za čiščenje

podajalniki

www.petzvezdic.si
Katalog opreme za gostinske 
lokale in hotele 2020 je 
dostopen na spletni strani 
revije Pet zvezdic (aktivne 
povezave logotipov in oglasov 
na spletne strani podjetij). 
In kot mobilna aplikacija 
(android, ios).

SANITARNA OPREMA, ČISTILA IN 
ČISTILNI SISTEMI

pripomočki in aparati za čiščenje, servis, oprema za higieno, 
čistilna in dezinfekcijska sredstva, predpražniki ….

6
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MAKOM – Čisto preprosto. Preprosto čisto.  
Koroška cesta 64 
3320 Velenje

080/73 33 (brezplačna tel. št.) 
031/643 430
makom@makom.si
www.makom.si

Gostinski lokali in hoteli, ki cenijo kvaliteto produktov, stroškovno učinkovitost, hitro 
odzivnost in ekološko ter razvojno usmerjenost, so z nami že več kot 20 let. Naše stranke 
so zadovoljni uporabniki, s katerimi gradimo dolgoročne partnerske odnose. Ves čas 
jim stojimo ob strani in jim pomagamo najti popolno rešitev za čisto vsak problem na 
področju čiščenja. 
Pri nas lahko dobite širok nabor izdelkov za področje čistoče in higiene v prostorih, saj 
smo ponudnik več kot 4.000 izdelkov s področja sanitarne opreme, papirne konfekcije, 
čistil in čistilnih pripomočkov, pomivalnih sredstev, čistilnih strojev, dozirnih sistemov in 
predpražnikov. 
Tako imate vse, kar potrebujete za vzdrževanje čistoče in higiene, na enem mestu. Ker 
nam skrb za okolje veliko pomeni, dajemo poudarek ekološkim produktom in embalaži. 
Gostinskim lokalom in hotelom naredimo načrt optimizacije za znižanje stroškov nakupa 
čistil in papirne konfekcije.
Nudimo brezplačno dostavo po Sloveniji, kvaliteten servis, montažo, oblikovanje načrtov 
čiščenja po meri stranke, pomoč pri vzpostavitvi HACCP sistema, svetovanje na področju 
optimizacije porabe in znižanja stroškov, izobraževanje in usposabljanje s strani naših 
strokovnjakov. 
Vsakemu kupcu se povsem posvetimo, ga osebno obravnavamo in delimo uporabne 
nasvete ter napotke glede čiščenja. Trudimo se, da se vsaka, še tako zahtevna želja 
stranke, uresniči.
Makom. Čisto preprosto, preprosto čisto. Že več kot 20 let. Za več informacij obiščite našo 
spletno stran www.makom.si.

SIJ d.o.o. DOMŽALE
Krumperška ulica 11
1230 Domžale

01/724 08 70
01/724 85 31
sij@siol.net

Profesionalna čistilna sredstva, pripomočki za čiščenje, papirna konfekcija, sredstva za 
dezinfekcijo, hotelske standarde. Zastopanje, svetovanje, izdelava rešitev za čistočo in 
higieno. Prodaja sredstev za generalna, občasna in redna dnevna čiščenja.

SKAT SKUPINA d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola

05/663 09 11
051/306 061
prodaja@skatizola.si
www.skatizola.si, www.promo.skatizola.si
Stella Kuštra

Skupina sanitarno-higienskega programa obsega vse izdelke, kot so: toaletni papir 
(različnih vrst, sistemov), papirnate brisače (različnih vrst, sistemov), mila (različnih 
vrst, sistemov), čistila, podajalci za mila, brisače in toaletni papir, osvežilci ter čistilni 
pripomočki. Različne blagovne znamke dopolnjujemo z osnovnim programom Papernet 
podjetja Sofidel, ki je nosilec okoljevarstvenih certifikatov WWF, Ecolabel, Nordic Swan... 
Njegove izdelke odlikujejo visoka kakovost, inovativnost (Bio-tech, Dry-Tech, Dissolve-
Tech), rešitve za različne potrebe in težave ter konkurenčna cena. Naše prednosti: 
• hitra dostava, • kakovostni izdelki priznanih blagovnih znamk, • konkurenčne cene,
• zanesljivost, • prilagodljivost, • skrb za kupce, • strokovnost, • storitev ekonomata,
• izdelava DHP in DPP po načelih Haccp sistema. Naročila sprejemamo telefonsko, preko 
elektronske pošte in tudi preko B2B spletne trgovine. Dostava blaga je še isti oz. naslednji 
delovni dan osebno ali po pošti. Veselimo se dela z Vami!

ILIRIJA d.o.o.  
Tržaška cesta 40
1001 Ljubljana, p.p. 2997

01/470 92 16
01/470 92 75 
sladzan.cumbo@ilirija.si 
www.ilirija.si

Prodaja 48 zaščitnih krem za roke in 48 antibakterijskih gelov za roke. Prodaja 
osvežilcev toaletnih prostorov GO-KO, čistil za steklene površine ČISTO ter insekticidov 
BIOKILL. Prodaja sveč ILIRIJA LIGHT - široka paleta oblik in barv, za svečnike in cvetlične 
aranžmaje, vrtni ognji, dišeče sveče.

IR SPECIALNA ČIŠČENJA 

040/381 759
info@ir-spezialreinigung.at
www.ir-spezialreinigung.at
Igor Remar

Podjetje IR-Specialna čiščenja izvaja:
DEZINFEKCIJE-RAZKUŽEVANJA, GENERALNA ČIŠČENJA za gastronomske kuhinje 
(z odmikom kuhalnih blokov, odmik elementov, čiščenja pod elementih, generalna 
čiščenja talnih površin, kuhinjskih nap…), generalna čiščenja za hotele, generalna 
čiščenja za živilsko predelovalnih obratov in mnogo več.
Imamo dolgoletne izkušnje, profesionalne čistilne stroje in certificirana čistilna sredstva. 
Referenčno smo partnerji številnim podjetjem za omenjena generalna čiščenja na trgu 
avstrijske koroške in avstrijske štajerske, a tudi v Sloveniji imamo vedno več strank. Velik 
poudarek dajemo ekologiji, zato dezinfekcije in razkuževanja, pa tudi generalna čiščenja, 
izvajamo s parnimi stroji. Skrb za naravo, človeka in materiale ima pri nas prednost. 
Možnost sklenitve dogovora o sodelovanju za enkrat ali večkrat letno generalno čiščenje.
PRODAJA razkužil, čistilnih sredstev, čistilnih orodij, čistilnih strojev...

KIMI d.o.o.     
IC Trzin, Planjava 1 
1236 Trzin

01/530 05 50 
01/530 05 80 
info@kimi.si 
www.kimi.si 
Ernest Skok

Smo izkušena ekipa zagnanih in motiviranih strokovnjakov na področju profesionalne 
higiene. Obvladujemo vse faze od razvoja in proizvodnje izdelkov, razvoja unikatnih 
rešitev za naročnika in njihove implementacije do močne tehnične poprodajne podpore.

KOTORNA d.o.o.
Brnčičeva 19e
1231 Ljubljana Črnuče

01/561 32 26
01/561 89 37
info@kotorna.si
www.kotorna.si

Oskrba s proizvodi vodilnih blagovnih znamk KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL in TORK, 
za ohranjanje higiene, zdravja in varnosti. Prodaja, pogodbena uporaba in montaža 
drobne sanitarne opreme, dnevna dostava potrošnega materiala, svetovanje, pomoč, 
servis.

osvežilci toaletnih prostorov svečezaščitne kreme za roke

generalno čiščenje

papirna konfekcija propomočki za čiščenje

toaletni papir in brisače podajalci za mila osvežilci

propomočki za čiščenje

dozirni sistemi

čistilna sredstva

prodaja čistil in strojev

vzpostavitev sistema higiene čistilna sredstva hotelska kozmetika

sanitarna oprema industrijske čistilne krpe zaščitna sredstva
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FISTI d.o.o.    

041/718 799
051/417 915
051/ 359 520
info@fisti.si
www.fisti.si
Damjan Jurjevčič, Vesna Jurjevčič, 
Marko Gartnar

Filtracija in optimatizacija kvalitete vode, 
ki omogoča pripravo kvalitetnega živila in 
napitka ter obenem podaljša življenjsko dobo 
aparata. Smo zastopniki BRITA professional 
za vodne filtre na področju ex Jugoslavije in 
Albanije, zastopniki in pooblaščeni serviserji 
podjetja HSM (Nemčija) ter Bramidan 
(Danska), s katerimi racionaliziramo stroške 
ravnanja z odpadki.
• BRITA professional vodni filtri
Ponudba in servisiranje stiskalnih naprav za 
racionalizacijo ravnanja z odpadki
• HSM vertikalne in horizontalne stiskalnice. 
Ponudba profesionalnih uničevalcev 
dokumentov (do varnostne stopnje P7). 
Pooblaščeni servis.
• BRAMIDAN vertikalne stiskalnice.

ŠTERNMATIK, OSKAR ŠTERN s.p. 
Ogljenšak 9a
2314 Zgornja Polskava

02/845 24 14
02/845 24 15
sternmatik@siol.net
www.likalniki.si

Zastopanje, prodaja in servis PARNIH ČISTILNIH NAPRAV, za profesionalne namene. 
Parni čistilci nudijo ekološko čiščenje, brez kemičnih snovi, deli so v hipu sterilno čisti 
– dezinficirani, saj temperatura pare na izhodu doseže med 160 in 180°C. Aparati 
omogočajo čiščenje tal, keramičnih ploščic, peči, vitrin, pečic, nap, vseh nerjavečih delov, 
pultov, omar, klimatskih naprav, hladilnih komor, zamrzovalnih skrinj, postelj, sanitarij, 
kopalnic in vsega ostalega. Čiščenje s paro je hitrejše in lažje, maščobe in trdovratna 
umazanija so odstranjene v nekaj sekundah, tudi na težje dostopnih delih. S paro 
očiščene površine posesamo ali obrišemo s krpo.

WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o.
Profesionalni pomivalni stroji in sistemi
Pod jelšami 9
1290 Grosuplje

01/786 34 45, 01/786 34 46
informacije@winterhalter.si
www.winterhalter.si
Marko Škerl

Zastopanje in prodaja SISTEMOV ZA MLETJE IN DEHIDRIRANJE ORGANSKIH KUHINJSKIH 
ODPADKOV proizvajalca SBM iz Nemčije. Proizvodni program obsega kompaktne 
enote za mletje in dehidriranje, ki so primerne za manjše profesionalne kuhinje. Za 
večje profesionalne kuhinje v hotelih, domovih upokojencev in drugje pa so na voljo 
modularne enote, kjer se kuhinjski organski odpadki najprej zmeljejo in nato centralno 
dehidrirajo.

EKOLOŠKE REŠITVE
ravnanje z odpadki, filtriranje vode, biogoriva, ekološka vozila...7

vodni filtri ravnanje z odpadki (stisklanice)

 mletje in dehidriranje kuhinjskih odpadkov

aparati za parno čiščenje
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DEZINFEKCIJE-RAZKUŽEVANJA, GENERALNA ČIŠČENJA 
ZA PROFESIONALNE KUHINJE, HOTELE, ŽIVILSKO INDUSTRIJO

IR generalna čiščenja
e: igor.remar@gmail.com t: 040/381 759

www.ir-spezialreinigung.at
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MAOP d.o.o. Ljubljana 
Litijska cesta 64 
1000 Ljubljana

01/547 51 00 
01/547 51 49 
info@maop.si
www.maop.si

MAOP POS IT rešitve za gostinstvo, hotelirstvo in trgovino = VSE NA ENEM MESTU.
Učinkovito upravljanje poslovanja - pregled nad poslovanjem, spremljanje zaposlenih 
in prodaje. Vzdrževanje, servis, podpora. Hotelski informacijski sistem z gostinskimi 
blagajnami.
V povezavi z MAOP materialnim poslovanjem je omogočen popoln nadzor nad zalogami 
in skladišči. Vse aplikacije so med seboj integrirane z MAOP in ostalimi finančnimi 
rešitvami in uporabljajo enotno bazo podatkov.

MAVE d.o.o.
Pod jezom 40 
1000 Ljubljana

041/884 124 
info@mave.si 
www.mave.si 
Matjaž Križmančič

Glavna dejavnost podjetja je tisk PVC kartic (kartice zvestobe, kartice ugodnosti, darilne 
kartice…), dobava RFID in NFC produktov, opreme za samostojen tisk kartic, čitalcev ter 
različnih dodatkov za kartice (etuiji, ovratni trakovi, priponke). Nabor naših produktov si 
lahko ogledate na www.mave.si.
Za ponudbo nam pišite na info@mave.si ali nas pokličite na 041/ 884 124. 

MICROGRAMM d.o.o.
Tehnološki park 19 
1000 Ljubljana

01/423 87 70
01/423 87 66 
prodaja@microgramm.si 
www.microgramm.si

Ste lastnik lokala ali restavracije in je na vas cel kup odgovornosti? Na eni strani morate 
poskrbeti za zadovoljstvo svojih strank, da se bodo rade vračale, na drugi strani pa 
zagotoviti, da vaši zaposleni na delovnem mestu niso pod stresom in svoje delo 
opravljajo z veseljem. Imeti vse zgoraj našteto pod nadzorom in hkrati poskrbeti še za 
lastno zadovoljstvo je izčrpajoče. 
V podjetju Microgramm se zavedamo, s kakšnimi izzivi se srečujete, zato vam nudimo: 
vrhunske BLAGAJNIŠKE SISTEME z možnostjo DALJINSKEGA NAROČANJA Android. Naši 
programi Advantik, MicroCocktail in SimPos so primerni za GOSTINSTVO, HOTELIRSTVO, 
frizerske in kozmetične salone ter vse druge storitvene dejavnosti.

ABSOLUTE READ d.o.o.
Jezero 126
1352 Preserje

059/03 16 23
041/256-714
info@absolute-read.si
www.absolute-read.si
GašperŽitko

Nič več zamudnih in predvsem nič več napačnih vnosov. Dobavnice, račune in vse vrste 
sprejemnic posameznik vnese preko online oblaka v eni sami sekundi, z enim samim 
klikom ter si tako prihrani čas in denar. Pokličite za brezplačno testno obdobje.

AVSN d.o.o.

05/307 01 02
041/678 912
info@avsn.si
www.avsn.si

AVSN d.o.o. nudi rešitve TV sistemov za gostinstvo in hotelirstvo: lasten interaktivni TV 
sistem Atlantis, mrežne GPON optične rešitve Televes, LCD TV aparate Philips ter LG in 
hotelske satelitske TV centrale. Vedno dajemo poudarek kvaliteti!

ID SHOP d.o.o.
Litostrojska cesta 44d
1000 Ljubljana

01/500 40 50
info@idshop.si
www.idshop.si

ID Shop d.o.o. ponuja rešitev za hotelirsko, gostinsko in trgovinsko dejavnost v obliki 
profesionalnega označevanja sveže hrane in drugih izdelkov. Plastične kartice, na katere 
lahko natisnete ceno, opise, vaš logo in ostale podatke, predstavljajo estetsko rešitev, 
ki hkrati ustreza higienskih standardom. Postavite jih lahko v vitrine, hladilne omare, v 
samopostrežni bife in po potrebi tudi operete.

MAiS Informacijski sistemi d.d
Leskoškova cesta 10
1000 Ljubljana 

01/500 21 00
01/500 21 30
fidelity@mais.si, info@hotelinco.eu
www.fidelity-mais.com, www.hotelinco.eu

Bogat portfelj hotelskih rešitev: recepcija, gostinski sistem, banketi, velnes, online 
rezervacije in sistem zvestobe gosta. Hotelska rešitev v oblaku Hotelinco za manjše in 
srednje velike hotele!

sistem vnosa dobavnic in računov

tv sistemi in optične rešitve

informatika davčne blagajne

kartice zvestobe in ugodnosti priponke, ovratni trakovi

informacijski sistemi

plastične kartice za označevanje

INFORMATIKA, INTELIGENTNE 
REŠITVE, ELEKTRONIKA IN 

TELEKOMUNIKACIJE
programske in strojne rešitve za gostinstvo, 

blagajne, tiskalniki, daljinsko naročanje...

8

blagajniški sistemi daljinsko naročanje
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GENERALI ZAVAROVALNICA d. d.
Kržičeva ulica 3
1000 Ljubljana

080 70 77
info.si@generali.com
www.generali.si

Smo vodilna mednarodna zavarovalnica v Sloveniji s skoraj 200-letnimi izkušnjami na 
globalnem trgu. Kot vseživljenjski partner vam stojimo ob strani s ponudbo osebnih 
in premoženjskih zavarovanj ter zavarovanjem vaše dejavnosti. Zaupajte v svojo pot, 
zavarovanje pa zaupajte nam.

POS ELEKTRONČEK d.o.o. 
Livarska 7
1241 Kamnik

01/830 95 50
prodaja@pos-elektroncek.si
www.pos-elektroncek.si

Razvoj, prodaja in vzdrževanje programske opreme, prvenstveno za področje hotelirstva, 
gostinstva, trgovine, vstopnične sisteme ter wellness in drugih storitvenih dejavnosti. 
Programska oprema PRESTIGE je modularno zasnovana rešitev, ki nudi centralni nadzor 
in omogoča povezovanje z različnimi programi in orodji, tako da še dodatno povečamo 
njen nadzor in učinkovitost. Razvili svoj BI za vodstvene kadre. Programsko opremo 
PRESTIGE predstavljajo produkti:
• GIS Prestige za hotelirske dejavnosti in gostinske dejavnosti, • SIHOT za recepcije in 
vstopnične sisteme s kontrolo pristopa (speed gate, rogovile, dlančnik, itd.), tudi spletno 
prodajo kart, • DP Prestige za družbeno prehrano (za podjetja, šole, domove…), 
• TS Prestige za trgovinske dejavnosti, • Relax Prestige za storitvene in welnes dejavnost.
Kot NOVOST na slovenskem trgu nudimo:
• Sistem DocForward – ki omogoča izmenjavo naročil in dobavnic med dobavitelji 
in naročniki ter prevzem blaga z dlančniki; • GIS Prestige - CASHLESS (zaprti 
sistemi plačevanja - zasnovan je na brezkontaktni zapestnici ali kartici, ki omogoča 
brezgotovinsko plačevanje znotraj bazenskih kompleksov, smučišč, dogodkov…), 
• Sporočilni sistem POS Info na pametnem telefonu (Android, iOS - Apple), ki omogoča 
pregled poslovanja vaše poslovne enote z vašega telefona; • GIS Order – Android, sistem 
daljinskega naročanja; • TS Mobilno blagajno – Android, za izdajo računov blaga in 
storitev;. • GIS Order – Android, sistem daljinskega naročanja; • Mobilno blagajno – 
Android, za izdajo računov blaga in storitev; • Enostavno TELEMACH mobilno blagajno 
za izdajo računov za blago in storitve na terenu ali v lokalu (najamete jo lahko na vseh 
prodajnih mestih Telemacha po Sloveniji).

IT in promocijski material personalizirane tiskovine

zavarovanja

sommelierska izobraževanja

programska oprema sistem daljinskega naročanja mobilne blagajne

SKAT SKUPINA d.o.o.  
Kajuhova ulica 36
6310 Izola

05/663 09 11
051/306 061
prodaja@skatizola.si
www.skatizola.si
www.promo.skatizola.si
Stella Kuštra

Skat Skupina d.o.o. deluje uspešno kot dobavitelj pisarniškega, sanitarno-higienskega, 
gostinskega, IT in promocijskega materiala ter personaliziranih tiskovin na celotnem 
območju Slovenije. Zaposluje 20 strokovno usposobljenih ljudi, ki s svojimi izkušnjami 
in kakovostnimi storitvami zadovoljujejo potrebe in želje uglednih partnerjev. Prodajni 
program pisarniškega materiala obsega več kot 4.000 izdelkov in je dopolnjen s ponudbo 
računalniških izdelkov, avdio-video tehnike, multifunkcijskih naprav… V programu 
izstopajo priznane blagovne znamke, kot so: Esselte, Leitz, Xerox, HP, Canon, Samsung, 
Maestri, Staedtler, Dahle, Durable, Pilot, Epson, Redoljub, Verbatim, Maxell in mnoge 
druge. Poslovnim partnerjem nudimo tudi izdelavo personaliziranih tiskovin: serviet, 
kuvert, map, dopisov, blokov, knjižic, brošur, katalogov, etiket… Naše prednosti: 
• hitra dostava, • kakovostni izdelki priznanih blagovnih znamk, • konkurenčne cene, 
• zanesljivost, • prilagodljivost, • skrb za kupce, • strokovnost, • storitev ekonomata, 
• izdelava DHP in DPP po načelih Haccp sistema.
Naročila sprejemamo telefonsko, preko elektronske pošte in tudi preko B2B spletne 
trgovine. Dostava blaga je še isti oz. naslednji delovni dan osebno ali po pošti. Veselimo 
se dela z Vami!

ZAVAROVANJE, IZOBRAŽEVANJE
izobraževanja, svetovanja, zavarovanja, najem prostorov, 

poslovne rešitve, gospodarska vozila ...
9

Sommelier.si Academy
ZAVOD ZA RAZVOJ IN RAZISKOVANJE 
GOSTINSKIH IN KMETIJSKIH 
DEJAVNOSTI SLOVINO 
Mlinska ulica 1
2000 Maribor

info@sommelier.si
www.sommelier.si

Izobraževanja sommelierjev z 20-letno tradicijo in vrhunsko predavateljsko zasedbo. 
Začetni ljubiteljski tečaji, za vse, ki želijo izpopolniti znanja, pa sommelierska 
izobraževanja višjih stopenj. Od osnovnih sommelierskih znanj o vinu in kulinariki do 
specialističnih znanj na področju strežbe, druženja vina in jedi, vinske senzorike in 
retorike ter prodaje pri gostovi mizi ter vse do internih treningov pravilne postrežbe. 
Naš program Sommelier I. stopnje je verificiran s strani Društva vinskih svetovalcev 
Sommelier Slovenije. Izvajamo tematske seminarjie za gostince na temo vina, strežbe 
in kulture omizja. Izobraževanja lahko prilagodimo željam in potrebam naročnika. 
Izobraževanja potekajo v Ljubljani in Mariboru, po dogovoru jih izvedemo na vaši 
lokaciji, kjerkoli v Sloveniji. Podrobnosti na www.sommelier.si.

sistemi brezgotovinskega plačevanja izmenjava naročil in dobavnic
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Profesionalna kuhinjska oprema Angelo Po je izjemno odporna, enostavna za 
uporabo, učinkovita in estetsko dovršena.

TRADICIJA, KI SE PREPLETA Z MODERNO PROIZVODNJO
Angelo Po je italijansko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Še dandanes ohranja znanje 
iz svojih začetkov, skupaj z avtomatiziranimi proizvodnimi procesi pa zagotavlja izdelavo 
vrhunskih profesionalnih gostinskih sistemov, delujočih po vsem svetu. Angelo Po kuhinje 
so ergonomske in enostavne za uporabo. Zaradi modularnih elementov kuhinjo lahko 
sestavite po vaši meri.

POOBLAŠČENI
PRODAJALEC IN SERVISER ZA 

WINTERHALTER
POMIVALNE STROJE.

Zastopa in prodaja: MACUKA oprema velikih kuhinj d.o.o., Ljubljanska cesta 42a, Grosuplje
www.macuka.si • macuka@siol.net • 01 787 15 45 • 041 674 760 
www.angelopo.com • Sledite nam tudi na Facebooku in Instagramu.

http://www.macuka.si


Bela kuharska uniforma od nekdaj simbolizira čistočo in profesionalizem v kuhinji, 
belo-črna kombinacija urejenost in strokovnost v strežbi. V gostih uniforma vzbuja 

zaupanje, med kuharji in natakarji stanovsko pripadnost. Podobno je tudi pri 
ostalih poklicih v gostinstvu in hotelirstvu. Kako pa se delovna oblačila prilagajajo 

funkcionalnosti in modi, smo se pogovarjali z Mirjano Jerončič, direktorico 
podjetja Kemtex iz Nove Gorice.

S prodajo delovnih uniform se ukvarjate več kot 25 let. 
Kaj je tisto, zaradi česar vam kupci zaupajo že 
tako dolgo? 
Leta 1994 smo začeli sodelovati z italijanskim proizvajalcem Si-
ggi in ga počasi, a vztrajno vključevali v konkurenčno ponudbo 

na slovenskem trgu. Kar 
takrat ni bilo ravno lahko, 
saj je pri nas delovalo kar 
veliko število domačih 
tekstilnih podjetij, ki so z 
delovnimi uniformami os-
krbovala uniformirane de-
lavce. Žal je naša tekstilna 
industrija kmalu padla v 
hudo krizo in so podjetja 
ena za drugo zapirala svo-
je proizvodnje, mi pa smo 
z obogatitvijo ponudbe z 
dodatnima dvema veliki-
ma italijanskima proizva-
jalcema, Giblors in Isacco, 
dobili svojo tržno nišo. 
Danes imamo v našem 
prodajnem naboru obla-
čila za čisto vse poklice, ki 

potrebujejo uniformo. Največ prometa pa trenutno ustvarja-
mo z gostinskim in medicinskim sektorjem. Naša prednost je, 
da lahko kombiniramo oblačila treh vrhunskih proizvajalcev 
in tako stranki ponudimo nešteto možnih kombinacij v vseh 
velikostih, od XS pa vse do 5XL. Rok dobave je kratek, od 7 do 
10 dni, kar je zaposlenim v gostinstvu tudi velikokrat zelo po-
membno. Cene pa imamo že vsa leta veleprodajne.

Kaj je poleg udobnega kroja pomembno pri izbiri kuhar-
ske jope? Ali bombaž še vedno velja za najboljšo izbiro? 
Italijanski proizvajalci so poznani predvsem po nezgrešljivem 
stilu, ki se mu do potankosti posvetijo. Seveda pa to ni dovolj. 
Vsi trije naši poslovni partnerji razvijajo svoje kolekcije v so-
delovanju z osebami, ki jih nosijo, in na ta način iz prve roke 
izvejo, kaj je pri oblačilu pomembno. Slavni kuharski mojster 
Massimo Bottura ima v katalogu proizvajalca Giblors (njegov 
ambasador je od leta 2007) celo svojo kuharsko jopo, ki je nas-
tala po njegovih zamislih in priporočilih. Podjetje Siggi pa je 
v sodelovanju s pri sosedih zelo gledano oddajo MasterChef 
Italia že pred leti razvilo kolekcijo kuharskih uniform in pred-
pasnikov MasterChef, ki je postala prava prodajna uspešnica 
tudi med ljubiteljskimi kuharji (naprodaj je samo v Italiji). 
Poleg lepih, čistih linij, je pri kuharski jakni pomemben udo-
ben kroj, kakovostna tkanina, ki je mehka in lahka, da diha, in 
hkrati močna, da se s pogostim pranjem ne uniči. Na podro-

Uniforme v gostinstvu in hotelirstvuUniforme v gostinstvu in hotelirstvu

Tekst: Urša Cvilak   Foto: arhiv proizvajalcev

Massimo Bottura

DELOVNA OBLAČILA 
- moda in funkcionalnost z roko v roki!
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čju tkanin so v zadnjih letih razvili nekaj visoko kakovostnih 
mešanic ter nano obdelavo materialov, da se ta kar najboljše 
obnesejo v bojnih razmerah, kot jim včasih rečejo v kuhinji. 
Bombaž je pri naših kupcih še vedno najbolj iskan. Se pa ved-
no več uporabnikov odloča za nadomestne materiale, kot je 
tencel, ki so neprimerljivo bolj vzdržljivi od bombaža. Za udo-
bje je pomembna tudi elastičnost materialov, tako da je kar 
veliko artiklov iz mešanice z elastanom.

Kaj pa barve - se po obdobju barvnih (črne, modre, 
bordo...) zopet vračajo bele kuharske jope? 
Kot že rečeno, Italijani so »trend setterji«, ko gre za oblačila. 
Nekako bi rekla, da gredo s tokom naprej, da iščejo nove izzive 
in nove poglede na svoje delovno okolje, pa tudi na okolje, 
v katerem se znajdejo njihove stranke, ko se želijo razvajati 
z dobro hrano. Zato se s stalnim spreminjanjem in prilagaja-
njem vsebine lokalov, ki postajajo vse bolj urbani in moderni, 
spreminja tudi hrana, ki jo ponujajo, in seveda obleka, v kateri 
kuhajo in strežejo.
Moderen stil je trenutno »urbani chic«, barven in igriv, seveda 
pa je in bo črno-bela klasika vedno v modi. Pri odločitvi gre le 
za to, da za primeren ambient izbereš primeren stil. 
Mislim, da večina slovenskih chefov kar dobro sledi kuharskim 
trendom, saj se pogosto povezujejo in izmenjujejo izkušnje na 
raznih izobraževanjih in sejmih doma in v tujini. Ostali sledi-
jo predvsem trendu ugodnih cen za dobro blago. In tudi zanje 
imamo bogato izbiro tako oblačil in obutve kot tudi namiznega 
tekstila.

Pri kuharskih hlačah se zdi, da se pepita vzorec in stil 
poslavljata. Se motim?
Pri kuharskih hlačah je najbolj pomembno, da so lahke in 
udobne. Najbolje prodajan artikel so črne hlače z elastanom. 
Te lahko izgledajo zelo klasične, če jih kombinirate z lepo 

enostavno belo kuharsko jopo, ali zelo moderne, če jim doda-
te na primer črno ali vojaško zeleno jopo z usnjenimi dodatki. 
Potrdim lahko, da bele in pepita hlače, ki so bile nekoč sim-
bolično oblačilo vsakega kuharja, niso več aktualne, čeprav 
jih imamo vsi še vedno v prodajnem programu. Proizvajalci 
skušajo z inovativnimi kroji in materiali (z elastanom, denimo) 
oživiti njihovo prodajo.
V vseh barvah in vzorcih kuharskih hlač se dobijo tudi pokri-
vala in kuharske rutice. Med pokrivali za kuharje so najbolj 
priljubljene »bandane« (naglavne rute) in kuharske kape na 
balon. Nekaj zanimivih pa se dobi tudi v novem modernem 
stilu, primernem tudi za strežbo.

Je zaskrbljenost kuharjev, da bela uniforma po delu v 
kuhinji, pranju pri visoki temperaturi in sušenju v stroju 
ne bo več bela in udobna, upravičena?
Pravilno vzdrževanje oblačil je zelo pomembno, če želimo, 
da ta zdržijo dlje časa. Glede na to, da naši trije proizvajalci 
vse tkanine testirajo v lastnih laboratorijih in imajo zanje pri-
dobljene tudi različne certifikate kakovosti, je našemu kupcu 
potrebno le slediti navodilom na etiketah. Če se držite navodil 
za vzdrževanje, bodo vaša oblačila ostala kot nova zelo dolgo 
časa. To kupcu zagotavlja proizvajalec. Materiali so seveda raz-

lični in tudi navodila za pranje in sušenje so različna. Nekatere 
bolj fine tkanine se ne perejo na visokih temperaturah, ampak 
se za odstranjevanje trdovratnih madežev svetuje uporaba 
dodatnih čistilnih sredstev v spreju ali prahu, ki so na našem 
tržišču prisotna že zelo dolgo in lahko ohranijo oblačilo čisto 
in celo.

Vezenje imen in logotipov na kuharske jope je vedno bolj 
zaželeno. Se ukvarjate tudi s tem?
Pri nas uredimo tudi personalizacijo oblačila. In sicer v obliki 
tiska ali vezenja imena ali logotipa, ki ga izvajajo naši zunanji 
partnerji. Označba oblačil na ta način je marsikje pomembna 
reklama blagovne znamke in veliko kupcev se odloči zanjo. V 
kuhinji se vezejo predvsem imena, da se kuhar lahko z urejeno 
podobo predstavi navzven, pa tudi, da se oblačila po pranju 
ne zamenjujejo. V strežbi in drugih poklicih se odločajo le za 
vezen ali tiskan logotip lokala oziroma podjetja. 

Kakšni so trendi delovnih oblačil v strežbi? Še vedno 
klasika, bela srajca in črne hlače?
Tudi v strežbi je ponudba razdeljena na moderno trendovsko 
kolekcijo, klasično kolekcijo in evergreen kolekcijo delovnih 
oblačil, po katerih je vedno povpraševanje. Trendovska ko-
lekcija je začasna, artikli so novi, sveži, materiali so zanimivi in 
posebni, stil je drzen in mladosten. Ker se vsako leto obnav-

Slavni kuharski mojster Massimo Bottura 
ima v katalogu proizvajalca Giblors celo 
svojo kuharsko jopo, ki je nastala po 
njegovih zamislih in priporočilih.

Na področju tkanin so v zadnjih letih 
razvili nekaj visoko kakovostnih mešanic 
in nano obdelavo materialov, tako da se 
kar najboljše obnesejo v kuhinjah.
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lja, ostanejo v prodaji najboljše sprejeti 
kosi, ostali so zamenjani z novimi tren-
di. Veliko je predpasnikov, tako visokih 
kot nizkih, ozkih srajc, zemeljskih barv 
in karo vzorcev, usnjenih dodatkov, na-
ramnic... Moden je dodatek jeansa. Kla-
sična kolekcija pa je polna brezčasnih 
modelov v črni in beli barvi, izdelanih 
iz široke palete različnih materialov za 
različne potrebe. Kroji so kljub oznaki 
»klasično« udobni in sledijo modnim 
smernicam.

Kakšni materiali so za strežbo 
najprimernejši in zakaj? 
V strežbi je predvsem veliko povpra-
ševanje po poliestrskih predpasnikih 
in hlačah, ki odlično prenesejo pogos-
to pranje, in po hlačah z dodatkom 
elastana. Pa tudi po srajcah iz mešanice 
bombaž/elastan, ki omogočajo maksi-
malno udobje in gibljivost med delom. 
Seveda obstajajo težji in lažji materiali 
za različne letne čase in za različne lo-
kacije. Na morju na primer ne potrebu-
jejo debelih hlač z mešanico volne niti 
poleti, v višje ležečih krajih pa ne naj-
tanjših bluz niti poleti. Večina se vsee-
no odloča za srednjo pot, materiale, ki 
so primerni za čez celo leto. In takih je 
v naši ponudbi največ.

V ponudbi imate tudi uniforme za 
hotelske poklice. Se kroji, materiali 
in modne smernice spreminjajo tudi 
pri njih?

Pravijo, da so portir, re-
ceptor in sobarica 
ogledalo hotela. 
Zagotovo je prvi 
vtis na gosta zelo 
pomemben in 
tudi v tem sek-

torju je vsako 
leto nekaj 

n o v o s t i . 

Poleg ličnega urejenega izgleda receptorja je pomembna funkcionalnost njego-
vega oblačila, ki mora biti udobno in zračno. Ker se ta oblačila ne perejo tako po-
gosto kot na primer kuharska ali natakarska, se zanje uporabljajo tudi nekoliko bolj 
fini materiali in različne mešanice z volno, viskozo, rayonom in elastanom. Na izbiro 
je veliko barvnih in vzorčnih dodatkov, kot so kravate, metuljčki in ovratne rutke, 
ki dajo piko na i. Tudi sobarice so uniformirane, največkrat z dvodelno uniformo iz 
tunike in hlač. Izbira je tudi zanje izredno velika, kroji so udobni, materiali raztegljivi 
in enostavni za vzdrževanje.

Pomemben del delovne uniforme v gostinstvu je obuvalo, saj gre za 
poklice, kjer so zaposleni večino časa na nogah. So na tem področju kakšne 
novosti?
V zadnjih dveh letih sta tako Giblors kot Isacco poleg oblačil v svoj prodajni pro-
gram vključila tudi delovno obutev. Giblors ponuja špansko blagovno znamko 
Dian, ki izdeluje udobno in lično obutev za vse poklice v hotelirstvu in gostinstvu. 
Odlikujejo jih ergonomski vložki za podplate brez bolečin, vrhunski pralni mate-
riali (tako naravno kot umetno usnje in tekstil) ter nedrseči podplati. Hit so trenu-
tno športni copati za strežbo, ki so dobavljivi v barvnih kombinacijah z delovnimi 
oblačili in dodatki. Vrhunska pa je tudi kuharska obutev v udobni, a moderni iz-
vedbi. Obutev je opremljena z vsemi potrebnimi certifikati, ki jih zahteva varnost 
pri delu.

Ob koncu se glede na situacijo s koronavirusom, ki je prizadela celoten 
sektor gostinstva in turizma ter vse, ki smo z njim povezani, ne morem 
izogniti vprašanju, kako se s tem spoprijemate v Kemtexu? 
Upamo, da nam bo poletje prineslo veliko spremembo in da smo se v teh me-
secih naučili pomembnih stvari. Da poskrbimo zase, za svojo družino, za naravo 
in okolico, v kateri živimo in delamo, ter za dobre medsebojne odnose. Potre-
bujemo predvsem veliko optimizma za prebrodit te negotove čase. Potrudili se 
bomo, da bomo svojim strankam, ki so trenutno v podobnem položaju kot mi, 
ponudili roko, da ponovno skupaj zrastemo.

Moderen stil je trenutno »urbani chic«, barven in igriv, 
seveda pa je in bo črno-bela klasika vedno v modi. Pri 
odločitvi gre le za to, da glede na ambient in ponudbo 
izbereš primeren stil. 
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Lastna proizvodnja, specializirana
za izdelavo gostinske opreme.
Od hladilnih in nevtralnih točilnih
pu ltov  ter  retropu ltov  do
profes iona ln ih  inox kuh in j .
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Mešalnik SB-4 Premium
Vključno z dodatnim vrčem 

SEDAJ!

€ 1.239,- namesto € 1.580,-
PRIVARČUJETE 22%!
Ponudba vključuje mešalnik Hallde SB-4 z vrčem (št. izdelka: 23010)
in dodatni vrč (št. izdelka: 23307) .
Akcijska cena: 1.239,- neto (po ceniku: €1.580,-). 
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Lorem ipsum

Podjetje Winterhalter je pripravilo zanimive možnosti 
financiranja nakupa pomivalnih strojev. V sklopu 
financiranja lahko izbirate med:

   • Možnostjo obročnega plačila do 36 mesecev

   • Dolgoročnim najemom pomivalnega stroja s  
    kasnejšim odkupom – mesečni obrok 
    že od 94,44 EUR 

Za več informacij pokličite podjetje Winterhalter:
 

www.winterhalter.siwwwwinter

Novost v ponudbi podjetja Winterhalter

Novi načini financiranja

 
94,44 EUR100,31 

100,31 EUR + DDV naprej

P dPodP d
fin
fin

 

 
 

Za v

že od 110,15 EUR + DDV naprej

Pod jelšami 9

Možnost najema nadomestnega stroja:“ALL INCLUSIVE”
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