


Nagovor Direktorja

Nagovor direktorja;

• V družinskem podjetju Slatin, si na trg prizadevamo vpeljati vrhunske proizvode, ki ljudem lajšajo  
življenje. S  polno odgovornostjo pričnemo s  posamezno funkcijo v proizvodnem in poslovnem  
procesu in za tem tudi stojimo. Našim kupcem nudimo vso potrebno podporo, svetovanje in  procesu in za tem tudi stojimo. Našim kupcem nudimo vso potrebno podporo, svetovanje in  
pomoč in s  tem omogočamo, da lahko naši kupci dobijo primeren izdelek za svoje želje in  
potrebe. Smo zelo perspektivno in fleksibilno podjetje, kar nam omogoča visoka motiviranost ljudi  
v našem procesu dela in želja po uspehu. Največje pa je seveda zadovoljstvo ob pogledu na  
rezultate dela in vloženega truda, tako s  poslovnega vidika kot z vidika popolnoma preprostega  
človeka, ko vidi čudovit in vrhunsko funkcionalen izdelek.

• Osebno bi vas rad opomnil na našo lastno linijo vrhunskih vhodnih vrat iz aluminija, katerim smo v  
podjetju v zadnjih nekaj letih posvetili ogromno pozornosti. Z investicijo v najboljši obdelovalni  
center za obdelavo aluminijastih profilov in plošč, s e  je pričel projekt vrhunskih vhodnih vrat iz  
aluminija. Z lastno oblikovalko in našimi strokovnimi sodelavci smo na trg postavili novo linijo  
vhodnih vrat, ki so izdelana izključno iz vrhunskih materialov.vhodnih vrat, ki so izdelana izključno iz vrhunskih materialov.

• V podjetju smo na svoje izdelke ponosni, želimo da postanete ponosni tudi vi.

• Za vsa dodatna vprašanja, svetovanje in podobno smo vedno na voljo in z veseljem pričakujemo  
vaš odziv na našo kratko predstavitev.

David Slatinšek, direktor

Kontakti; David@slatin.si, 041 321 252; Grega@slatin.si , 031 690 735



Predstavitev
• Družinsko podjetje

• Že od leta 1996

• 50 sodelavcev• 50 sodelavcev

• Visoko strokoven  
kader

• Motivirano osebje

• Veselje do dela

• Sodobna CNC vodena 
proizvodnja

• Lastni monterji in • Lastni monterji in 
servisni Team

• Lastna prevozna 
sredstva vključno s 
hijab dvigalom

To je naša maskota, ki jo je za nas v zahvalo za 
dobrodelno akcijo, narisala učenka OŠ Mežica!



Prodajni program

• Okna
• Vrata• Vrata
• Vhodna vrata
• Zimski vrtovi
• Garažna vrata
• Senčila
• Police• Police
• Steklene fasade
• Protipožarni elementi
• Alu kontrukcije



Nekaj referenc

Bloki Jurček Ljubljana



Grand hotel Prisank KG



Dom starejših občanov SG



Upravna zgradba noži ravne



Soseska S8 SG



Študentski domovi Mestni Log



Pošta Trbovlje



Zavarovalnica Triglav Ljubljana



Pso Ravne na Koroškem



Tc ŠPAR SG



Soseska Pilon Ljubljana



PSO IGERC RAVNE



Sistemska tehnika Ravne na  
Koroškem



Komunala SG



OŠ in telovadnica OŠ Otočec



Hotel GOLTE



Novi Welnes in bazen hotela 
Cerkno



OŠ Dravograd



OŠ Srečka Kosovela Sežana



Kmetijska šola Grm Novo Mesto



Še nekaj referenc….
-OŠ Koroških jeklarjev Javornik
-OŠ Prežihov Voranc Ravne na Koroškem
-Dom starejših občanov Prevalje
-Poslovna stavba oprema Ravne
-5 stanovanjskih blokov Trg Prevalje
-Hala Merc ioc Dobja vas-Hala Merc ioc Dobja vas
-Izletnik Celje/Koratur, Slovenj Gradec
-Merkator Center Ravne na Koroškem
-OŠ in telovadnica Horjul
-Tuš Center Velenje
-Občina Jesenice
-Občina Ravne na Koroškem
-Študenstki domovi Kardeljeva Ploščad Ljubljana
-Študentski domovi Rožna dolina-Študentski domovi Rožna dolina
-Hotel Korošica Dravograd
-Narodni dom Mežica
-Zdravstveni dom Prevalje
-Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
-Zdravstveni dom Slovenj Gradec
-Bolnišnica Rakičan-Murska Sobota…in še mnoge druge



Zakaj Slatin
• Dolgoletne izkušnje
• Velika izbira izdelkov
• Računalniško vodena  • Računalniško vodena  

proizvodnja in procesi
• Visoko kvalitetni materiali  

in produkti
• Vedno v razvoju
• Zanesljivost
• Držanje rokov
• Fleksibilnost
• Odgovornost
• Servis z lastnimi servisi
• Skrb za stranke
• Profesionalnost





Družbena odgovornost

Aktivno sodelovanje pri OK Fužinar in odbojkarski šoli za mlajše generacije

Razna donatorstva za šole , vrtce in društva

Prijazni do okolja v katerem živimo 



Sistem Slatin 76md

• 6 komor
• 3 tesnila• 3 tesnila
• Vgradna globina 76 mm
• Steklo do debeline 48  

mm



Slatin 88+

• 7 komorni profil
• 4 serijsko vgrajena• 4 serijsko vgrajena

tesnila
• Vgradna globina 88 mm
• Steklo do debe line 54  

mm
• Eleganca
• Robustnost
• Funkcionalnost
• Kljub ogromni vgradni  

globini velika propustnost  
svetlobe



Slatin 88+ alu clip

• 8 komorni profil

• 4 tesnila

• Vgradna globina 95  
mm

• Neomejena izbira  
barv

• Perfektna statika• Perfektna statika

• Možnost izvedbe  
velikih elementov



Slatin premi door

• Popolnoma nov koncept  
dvižno drsnih vratdvižno drsnih vrat

• Profilacija kril široka kar  
88mm

• Profilacija podboja kar  
207mm

• Nosilnost do 400kg

• Možnost izdelave vrat do  • Možnost izdelave vrat do  
višine 2,9m im širini 6m



SLATIN DVIŽNO-DRSNA VRATA



SLATIN VHODNA VRATA  
SUPERIOR



Vhodna vrata iz aluminija

• Vrhunska kakovost

• Lastni razvoj in izdelava• Lastni razvoj in izdelava

• Cnc razrez

• Prašno barvanje

• Vrhunska oprema

• Varnostna stekla

• Varnostno okovje

• Vsi profili serijsko polnjeni  
z izolacijsko peno



Slatin Alu-program-izključno lastna proizvodnja in 
montaža vseh sistemov za sodobno in uporabno gradnjo 

vseh vrst stavb.

Vse vrste izdelkov iz Alu profilov in dodatkov(vse v skladu z veljavnimi predpisi):
-velike stene
-velike zasteklitve
-steklene fasade-steklene fasade
-vmesne stene
-drsni elementi
-protipožarna vrata in stene
-odpiranje na motorje, varnostno tudi v primeru požara možnost avtomatike
-steklene strehe
-kupole

Mendarodno priznani dobavitelj Aluminijastih profilov  in sistemov iz Italije

Mednarodno priznani dobavitelj aluminijastih profilov in sistemov iz Nemčije 



Različni sistemi steklenih fasad…



Zimski vrtovi

• Oaza v vseh letnih  
časihčasih

• Alu konstrukcija

• Pvc ali alu elementi

• Varnostna stekla

• Prezračevanje

• Neomejena izbira  • Neomejena izbira  
barv in dizajnov



Varstvo okolja

• Sortiranje odpadkov

• Vgrajevanje izključno• Vgrajevanje izključno
energetsko  varčnega 
stavbnega  
pohištva(posledično manj  
CO2)

• Upoštevanje predpisov  
iso 9001 in 14001iso 9001 in 14001

• Okoljsko izobraževanje in  
ozaveščenost kadrov









Viri:
-lastni viri
-viri strateških partnerjev
-logo varstvo okolja: google images

Vsi okenski profili s o narejeni na okolju prijazen način brez svinca!




