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oskrba kupceu od zacetka do konca
Neodvisni energetski svetovalec za gospodin jstva iz NEp (Nacionalna
energetska pot Slovenija) Bojan Znidariii je na sejmu Dom izmed vseh
razstavllavcev izbral deset podjetij in njihovih izdelkov oziroma storitev, ki
so ga prepridala stem, da ponulajo celostno podporo kupcem od prvega

stika s svetovan jem pri nakupu in nato v dalliem obdoblu s kakovostnim
servisom,
Bojan Znidariid je imel precej teZko delo pri
izboru desetih podjetij, ki so ga najbolj prepridala, saj se veiina v skladu s sodobnimi
smernicami trudi zagotoviti kakovostne izdelke, ki so hkrati energijsko vardni. Osnovno vodilo pa ni bila zgolj energijska vartnost
izdelka, temvet tudi kakovostna vgradnja in
celostna podpora podjetja, tudi pozneje, po
nakupu. >V praksi sem videl veliko dobrih
izdelkov, ki so bili slabo ali napadno vgrajeni. Tako sem si postavil Stiri prioritete. prva
in najpomembnej5a je skrb za kupca od
prvega stika, ko zadne iskati optimalno

reiiteg do rednih servisov in vzdrZevanja. Drugi kriterij je les v dveh smereh:
lesene stavbe in les za ogrevanje. Tret-
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Kotel na polena Classicfire, KWB
Kotel na polena podjetja KWB je izjemno

tehnoloiko dovrien izdelek. Kotel moti
18/28 kW ima najveiji polnilni prostor za
polena velikosti 185 litrov. Z opcijo samodejnega vZiga lahko individualno doloiimo das
vZiga. Je nadgradljiv in Ze prihodnje leto bo
na voljo peletni modul, tako da bo lahko po-

stal kombinirani kotel, ki bo uporabnikom
omogoial kurjenje na drva ali samodejno
na pelete brez kakrinekoli predelave hidravliinih in5talacij. Opremljen je z lambda sondo, ki skrbi za visoko kakovost zgorevanja in
majhne izpuste. >Dejanski razlogzaizbor pa
ni le kakovost kotla, temvei skrb podjetja za
stranko. Ko pride kupec prvid k njim, ga
prevzamejo, mu zadnejo svetovati, pripravijo optimalne ponudbe in potem

poskrbijo za izvedbo, nadzor, vzdrZevanje. Moja odloditev zanje je bila
pravzaprav razmeroma lahka,< pojasni Bojan Znidariit.

ja prioriteta je kakovost bivanja, de-
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trta pa uiinkovita raba energije. Zato nisem
izbiral izdelkov, temvei celotno storitev,n je
utemeljil svoj izbor.

optimalno stabilnost okna, vsak element
5e posebej impregnirajo, nazadnje pa sle_
dijo trije nanosi koninega lakiranja, da je
les varen pred vlago in s tem propadanjem,
pravi Znidariii. poseben poudr..t OuloiuOi
montaZi, da zagotovijo kakovosten stik med
oknom in zidom. >V Sloveniji imamo zelo
veliko kakovostnih proizvajalcev oken, tako
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Kotel na drva lahko nadgradimo
v kombiniranega.

Okna, Mizarstvo Semrt
Med najboljie izdelke je energetski svetova_
lec uvrstil okna podjetja Mizarstvo Semrl, ki
ima 12o{etno tradicijo. Izbral je vsa njihova
lesena okna, ki imajo trislojno zasteklitev,
so energijsko vardna, zunanje zaititena z
aluminijem in se zanje lahko prejme sub_
vencija. Narejena so z najnovejiimi tehnolo_
Skimi postopki iz lesa smreke ali macesna, s

klasiinimi vogalnimi vezmi, ki zagotavijajo

lesenih kot pvc, in Mizarstvo Semrl je eno iz_
med njih, nikakor pa ni edino. Kakovostno
vgraditi okno brez toplotnih mostov, to pa
je znanost,< ugotavlja sogovornik. podjetje
ga je tako prepridalo ravno z dobro toplotno
izolacijo ipalet in s tem, da za stranke po_
skrbijo celostno, tudi z dolgoletno garancifo,
poleg tega so eni redkih, ki imajo svoje mon_
terje. >Ker, kot reiejo v Mizarstvu Semrl, kdo
pa bo popravil, de bo kaj narobe, ie ne mi,<
pove Bojan ZnidarSid.

Okna so nareiena z najnovejiimi
tehnoloikimi postopki.
Bio masivna lesena gradnja, Ekoart
Podjetje Ekoart je energetskega svetovalca

prepriialo s kriZno-moznitnim sistemom
gradnje lesenih sten hii brez uporabe lepil.
KriZno-moznitni sistem izdelave masivnih

sten hi5 ali streinih elementov z imenom
iQwood je siovenska inovacija, zajditena
s patentom in CE-certificirana. Sistem je
zdruiil stare tradicionalne tehnike s sodob_
no tehnologijo. >Bistvo je v tem, da ni lepil.

Lesene

ploiie postavijo

skupaj,

jih prevr-

masivnim lesom brez dodanih primesi. Podjetje daje poudarek celotni proizvodnji in ima nadzor nad lesom
od hloda prek deske do koninega izdelka.
Za izdelavo takinih objektov ne porabijo
skoraj nit tako imenovane sive energije, 5e

Sistemi zelenih streh, Bauder Slovenija
>Streha je veliko ved kot le zaidita pred deZjemin drugimivremenskimipojavi. Lahko je
strop podstreinega stanovanja, nosilna konstrukcija za ravno ali strmo zeleno streho,
v streho lahko vgradimo okna, skozi streho
gre dimnik, odduinik .." Zato mora biti dobro
nadrtovana, izvedena do zadnje podrobnosti
in vzdrZevana.. pojasni Bojan Znidariid. zakaj je izbral sisteme zelenih streh podjetja
Bauder. Reiitve podjetja spremlja Ze vei let

doda na5 gost.

in

tajo in skozi njih porinejo moznik. Ko

se

moznik napne, zveZe ploide skupaj,< je navdu5en nad tehnologijo Bojan Znidariit. Gre
za popolnoma slovensko znanje, hkrati pa
za gradnjo zgolj z

so ga

prepriiali tudi

tih streinih oken, ki z veijo stekleno povrSi-

mikroorganizmov, pojasni

no omogoiajo ved svetlobe v prostoru. Eden
od njihovih izdelkov gaje prepridal tudi zato,
ker ga lahko z nekaj potezami spremenimo
v balkon: >Z vgradnjo takega okna pridobi
podstreino stanovanje denimo v mestnem

strokovnjak.

jedru dodatno kakovost bivanja. Velux pa

vanje na drva, kar je po
lanskem Zledolomu spet

poskrbi za stranke 'od zibelke do groba.<

Rastlinska iistilna napraua, liviplant
>Zasnova in izvedba rastlinske distilne naprave je v rokah mlade ekipe, ki kar poka od
energije, hkrati pa prepriia z odnosom do
stranke. Po prvem stiku v ved korakih izberejo optimalno relitev. Tej sledita izvedba in
vzdrlevanje,<utemelji Znidariit in doda, da
so rastlinske distilne naprave konkurendne
predvsem na obmotjih brez javne kanalizacije. Tudi Liviplantova rastlinska iistilna
naprava, ki omogoia stoodstotno naravno diSdenje in deluje brez elektrike, je povsem slovenski proizvod. Podjetje je namrei razvilo
svoj sistem vertikalnega toka. Delovanje naprave je do okolja prijazno, stro5ki pa majhni.
Zasnovana je tako, da se voda v njej pretaka
zaradi sile gravitacije, zato niso potrebni nikakrini strojni elementi. To je pomembno
predvsem zato, ker se iznidi moZnost tehnidnih okvar in zato ni potrebnih servisov.
ei5denje vode pa poteka z bioloikimi procesi

z odgovori na testna

vpraianja glede tesnjenja prebojev strehe,
toplotne izolacije in izogibanja toplotnim
mostom. Sploh so zelene strehe aktualne v
zadnjem dasu zaradi sploinih trendov ekolo5ke gradnje, zazelenitev ravnih streh pa ima
tudi pozitivne utinke na ljudi in okolje.

Streina okna, Velux Slovenija
Sogovornik je izbral tudi podjetje Velux Slovenija, ki po njegovem prepridanju doloia
standarde za streSna okna. Na sejmu je pred-

stavilo novo generacijo energijsko udinkovi-

iistilna naprava omogoia naravno
iiiienje odpadne vode
Rastlinska

Stedilnif Rega 75, Agni
Steditnlt Rega 75 podjetja

brez elektrike.

Lohberger omogoda ogre-

postalo zelo aktualno. Poleg
tega je domaii les poceni vir
energije, za taKne sisteme
pa je na voljo tudi subvencija Eko sklada. >Proizvajalci
izdelujejo vse bolj izpopolnjene kurilne naprave na
lesno biomaso. To so klasiini kotli ali kamini razliinih
tehnitnih lastnosti in oblik.

Vraiajo se tudi navadni

Po lanskem iledolomu so
vse boli aktualni Stedilniki na drva.

Ste-

dilniki na drva. Zidani so.bolj znani, prostostojeii pa manj,< pojasnjuje Bojan Znidariit.
Razlog za izbor podjetja je strokovna skrb
za kupca: >Dobro jo ilustrira e-priroinik,

kjer kupcem pojasnijo vsako podrobnost
pri izbiri optimalnega kamina ali kovinskega Stedilnika.n

Stropno ogrevanie, Harreither
Potem ko so bili radiatorji dolgo prevladujodi del ogrevalnega sistema, so se predvsem

v

SEJEM DOM 2015

DE|O'iSDOM

energijsko udinkovitih objektih zaieli uporabljati razlitni sistemi talnega gretja. Stensko in stropno ogrevanje pa teZko prodirata
v slovenske domove, ugotavlja energetski
svetovalec: >Prav nizkoenergijske in pasivne hi5e so primerne za ta tipa ogrevanja. V
stanovanjskih stavbah je stropno ogrevanje
nizkotemperaturno. Poleg zimskega ogrevanja sistem omogoia tudi poletno hlajenje.n
Prav tako je opazil, da pri nas posvedamo

18. marca 2o1s

podjetja Systemair so zato energetskega
svetovalca prepritali tudi s ceno pod 3oo
evri. >Ventilator se vstavi v prezradevalno
cev, ponavadi v kopalnici. Na vlago obiutljiva tipala ga vklopijo, ko deleZ relativne
vlage preseZe, denimo, 6o odstotkov. Ker
v prostorih ni ved vlage, ki bi kondenzirala
na hladnih mestih, izgine plesen deloma
ali v celoti,< doda Znidar5ii.

premalo pozornosti ogrevalnemu sistemu,
razen kotlu, predvsem pa je pomanjkljivo
informiranje o drugih sistemih. Podjetje je
izbral prav zato, ker Siri strokovno podprte
reiitve stropnega ogrevanja.

Energetski svetovalec ugotavlja, da so zunanje okenske police eden najbolj prezrtih ele-

Sistem prezrateuania, Systemair
Plesen je ena veijih teZav sodobnih stavb
zaradi prevelike zrakotesnosti in neka-

stih predstavljene razlidne re5itve. >Vse pa temeljijo na pravilni montaii zunanje okenske
police pri vgradnji okna po RAl-standardu.

kovostne izvedbe ovoja. Posledica slabe
izvedbe so toplotni mostovi, katerih slabe

Zunanjo polico pod naklonom pritrdimo z
lepilno pe4o ali trajnoelastiinim lepilom na
toplotno izolacijo. Pri oknu se stik okenske
police naredi s posebnim trakom, ki prekine toplotni most,< pojasni Bojan Znidariid.
Hkrati pa so okenske police tudi estetski dodatek, ki lahko s pravilnim izborom polep5a

uiinke lahko reiimo tudi s

Okenske police, Eder-Helopal

mentov sodobnih objektov. Zato je v svoj
izbor dodal podjetje s tega podrodja, ki ga je
prepridalo tudi zato, ker ima v tehniinih li-

prezradeva-

njem. >Optimaini prezradevalni sistem je
centralni in z vradanjem odpadne toplote,< svetuje Bojan Znidar5id. A je vgradnja
takinega sistema v starejie hiie in stanovanja v vedstanovanjskih stavbah pogosto
predraga, saj stane pribliZno 5ooo evrov.

Prezradevalni sistemi brez rekuperacije

videz objekta.
Prezracevalni sistemi brez rekuperacije
so

finanino dostopni usakemu iepu.

Sebastiian Ozmec
Fotografije Mawic Pivk

