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GRAMOZ P L O Š Č E

Navdušenje nad steklom

GLAPOR gramoz iz penjenega stekla      

Navdušenje nad steklom

Različne vloge in oblike kot tudi vplivi na 
okolje, so čar izdelka steklo.
 Walter Frank zbira kot strokovnjak 
steklotehnoloških sistemov že več let 
izkušnje pri poslovanju s tem 
materialom. 

V iskanju novih poslovnih priložnosti 
je delal kot samostojni delavec s takrat 
domala neznano uporabo stekla kot 
izolacijskega materiala: penjeno steklo. 
Trenutno je za ta izdelek; kar je 
posledica povečanega povpraševanja na trgu z izolacijo in ker postaja 
pomembnejši vidik varstva naravnih virov; vedno več povpraševanja. Penjeno 
steklo je - med veliko drugimi zanimivimi lastnostmi proizvoda - trajen, recikliren, 
inerten in brez vonja. Četudi navdušen nad širokim spektrom uporabe tega 
steklo-izolacijskega materiala je Frank Walter spoznal potrebo po izboljšanju 
proizvodnega postopka za penasto steklo. Za uresničitev zamisli o neprekinjenem 
postopku proizvodnje, se je konec leta 2003, začel projekt GLAPOR.

Tu se je ekipa izkušenih strojnih inženirjev, specialistov in strokovnjakov 
penjenega stekla v gradbeništvu, z navdušenjem 3 leta poglobila v izboljšanje 
proizvodnega procesa za razvoj optimiziranega sistema proizvodnje.

Poleg enostavne izdelave gramoza iz penjenega stekla, omogoča proizvodni 
proces proizvodnjo visoko kakovostnih plošč penjenega stekla v ekonomsko 
zanimivih dimenzijah. 
Neprekinjen proizvodni proces se izvaja z uporabo najnovejše tehnološke 
opreme. Različne parametre procesa zazna posebej izdelan računalniško voden 
optimizacijski sistem, ki jih evidentira in ureja. Popolna avtomatizacija proizvodne 
linije zagotavlja, poleg nizke porabe energije, dosledno kakovost izdelka. 



Gramoz iz penjenega stekla

GLAPOR penjeno steklo je kakovosten, 
okolju prijazen lahek in izolativen 
gradbeni material za gradbeništvo. 
Izdelan je iz 100 % starega stekla in tako 
trajnostno prispeva k ohranjanju virov. 
V proizvodnem procesu se mleto staro 
steklo meša z ekološko neoporečnimi 
aktivatorji in speni v kontinuirni peči. 
Proces hlajenja, ki sledi, poteka ločeno 
in omogoča proizvodnjo različnih 
proizvodnih linij.

GLAPOR GRAMOZ IZ 
PENJENEGA STEKLA:

•  Pri proizvodnji GLAPOR gramoza iz 
penjenega stekla se profil takoj ko 
zapusti kontinuirno peč »ohladi s 
šokom«. Pri tem nastanejo zelo 
visoke termične napetosti, ki presežejo 
trdnost materiala in vodijo do tega, 
da se profil iz penjenega stekla 
razdrobi na želeno velikost zrn. 

GLAPOR gramoz iz steklene pene se kot
sipki tovor na kraj vgradnje prevaža v
razsutem stanju na tovornjaku ali v 
vrečah »Big Bags« različnih velikosti.
Izhodni material steklo in proizvodni 
proces določata izjemne lastnosti 
GLAPOR penjenega stekla. GLAPOR 
izdelki iz penjenega stekla so v
gradbeništvu vsesplošno uporabni in 
tako prepričajo z visoko tlačno trdnostjo,

dobro toplotno izolativnostjo in 
negorljivostjo.
Poleg številnih nadaljnjih lastnosti je 
treba poudariti tudi raznoliko 
možnost uporabe izdelkov iz 
penjenega stekla GLAPOR ter njihovo
izjemno uporabnost na gradbiščih.
Vedno večje zahteve glede energetike 
stavb so tako izpolnjene zanesljivo in 
gospodarno. Tako GLAPOR penjeno 
steklo nudi visok učinek v razmerju 
stroškov in koristi.       

GLAPOR PLOŠČE IZ  
PENJENEGA STEKLA :
SE ZANIMATE TUDI ZA PLOŠČE
IZ PENJENEGA STEKLA?
NAROČITE NAŠO BROŠURO 
BREZPLAČNO!

GLAPOR gramoz iz penjenega stekla
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GRAMOZ P L O Š Č E

OPOMBA: Podatki ustrezajo stanju v trenutku tiska. Pridržujemo si pravico do sprememb.

  Izdelki iz penjenega stekla se odlikujejo zaradi številnih lastnosti, ki jih ne najdemo pri nobenem 
                                                           drugem lahkem agregatu. 
  Zato je uporaba GLAPOR gramoza iz penjenega stekla na številnih področjih nepogrešljiva.

  TOP 3 LASTNOSTI TEGA LAHKEGA AGREGATA

 TLAČNA TRDNOST  Milijoni steklenih vezi v GLAPOR penjenem steklu skrbijo za odlično tlačno trdnost.
  V vgrajenem stanju se granule GLAPOR gramoza iz penjenega stekla med seboj zagozdijo,  
  tako da nastopi odlična oblikovna stabilnost.

 ZAPRTOST CELIC /  Zaprte celic skrbijo za to, da so zrna popolnoma vodotesna. 
 ANTIKAPILARNOST   Tako je kapilarnost izključena.

 TOPLOTNA IZOLACIJA Ta celična struktura povzroča odlično toplotno izolacijske lastnosti

  NADALJNJE ODLIČNE LASTNOSTI 

 ENOSTAVNA OBDELAVA Predvsem enostavnost rokovanja, predelave in pa izjemna primernost našega GLAPOR gramoza iz penjenega 
stekla za uporabo na gradbiščih predstavljajo izjemne prednosti. Tako so prihranki časa in stroškov znatni.

 TRAJNOST GLAPOR gramoz iz penjenega stekla ne more razpasti, je obstojen na staranje, odporen proti kemičnim 
                                                            vplivom ter proti napadu žuželk in glodalcev.

 MOŽNOST RECIKLIRANJA/ GLAPOR gramoz iz penjenega stekla je narejen iz 100% recikliranega stekla,
 PONOVNE UPORABE  kadarkoli se ga lahko ponovno vgradi ali reciklira.

 INERTNOST GLAPOR gramoz iz penjenega stekla ne absorbira snovi iz okolice, niti jih ne izloča.

 DRENAŽA GLAPOR gramoz iz penjenega stekla ima, ko je vgrajen, poroznost v višini 30-35 %. 
Ta poroznost deluje antikapilarno in odvaja vodo.

 OBSTOJNOST NA ZMRZAL GLAPOR gramoz iz penjenega stekla je zaradi zaprtosti celic obstojen na zmrzal.

 STABILIZACIJA GLAPOR gramoz iz penjenega stekla zaradi nizke teže; in lastnosti posameznih zrn, da se zagozdijo; prispeva k 
izboljšanju nosilnosti nestabilnih tal. GLAPOR gramoz iz penjenega stekla lahko nadomesti temeljenje stebrov 
ali konsolidacijske zasipe.

 LAHKOST/FLEKSIBILNOST GLAPOR gramoz iz penjenega stekla ima, odvisno od specifikacije, prostorninsko težo le 160 kg/m3. 
To predstavlja 1/10 do 1/20 teže običajnega lahkega agregata. 
Material dobavljamo v vrečah Big Bags različnih velikosti, v razsutem stanju ali z razsipnim platnom.

 OBSTOJNOST NA OGENJ GLAPOR gramoz iz penjenega stekla je negorljiv. Točka zmehčanja leži pri temperaturi nad 700 °C.  
GLAPOR se uvršča v razred gorljivosti A1

 BREZ VONJA GLAPOR gramoz iz penjenega stekla je brez vonja.    

lastnosti izdelka

GLAPOR gramoz iz penjenega stekla
Lastnosti izdelka



GLAPOR Gramoz iz penjenega stekla
EKO-izolacijski gramoz

Zaupajte v GLAPOR –
Reciklirna izolacijska tehnologija iz Nemčije
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Gramoz iz penjenega stekla kot 

nosilna toplotna izolacija pod temeljnimi ploščami
GLAPOR Izdelki iz penastega stekla ponujajo različne aplikacije v visoki gradnji, nizki gradnji in inženirski 

gradnji kot tudi veliko posebnih rešitev za okolje. GLAPOR izdelki iz penjenega stekla omogočajo javnim 

zgradbam, da se držijo zakona o recikliranju in odpadkih, kot to predvideva zakon KrW-/AbfG, §37; 

Dolžnosti javnih organov, iz Nemčije.

n Toplotno izolativen

n Visokotlačno odporen

n Antikapilaren

n Nereazgradljiv in brez vonja

n Odporen proti zmrzali

n Odporen proti glodalcem

n Negorljiv

n Lahek in prožen

n Enostavna obdelava

100% Recyclingglas
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EKO-izolacijski gramoz

GLAPOR Werk
Mitterteich

Hüblteichstr. 17
95666 Mitterteich

Z-23.34-1778



GRAMOZ P L O Š Č E

 … ... in tako
                  preprosto gre                                                                                    Izkop mora ležati vsaj 30 cm nad nivojem podtalnice (HGW). Tampon     
                                                                                                                                            Mora biti v sredini rahlo višji kar se potem poravna z vibracijskim   
                                                                                                                                            zgoščevalnikom. V Kohenzivnih ali večslojnih tleh zagotavlja                                                    
                                                                                                                                            drenažo standard DIN 4095 (glej podrobnosti SO 01 in SO) 02                                                                                                                                               
                                   izkop

                          polaganje                                                                                               V gradbeno jamo položite gradbeni filc (150 g/m2) kot ločilno plast 
 gradbenega filca                                                                                   tako, da se robovi prekrivajo na širini 10 cm. Ob straneh predvidite 

zadosten rob, da boste nasuti material na območju robov kasneje lahko 
prekrili.  

 Nasutje GLAPOR   Pri dobavi materiala v razsutem stanju, se ga v gradbeno jamo strese  
 gramoza iz   neposredno ali pa z bagrom oz. raztresnim platnom. V primeru vnosa
 penjenega stekla                     z raztresnim platnom je potrebno dvigalo. Vreče Big Bag se sprazni  

z dvigalom, bagrom ipd. Pri načrtovanju debeline nad 300 mm, se vnašajo 
plasti, vsako plast je potrebno stisniti. Debelina vsake stisnjene plasti ne 
sme presegati 300 mm. Največja skupna debelina znaša 600 mm.

                    porazdelitev                                                                                    Najbolje je, da vnos GLAPOR gramoza iz penjenega stekla poteka od
          GLAPOR gramoza                                                                                                »zadaj« proti »spredaj«, tako da ni potrebna dodatna manipulacija že
       iz penjenega stekla                                                                                    vgrajenega materiala. V primeru dobave v razsutem stanju se lahko GLA-

POR gramoz iz penjenega stekla zravna s pomočjo lopate (nakladalnika). 
Pri dobavi z raztresnim platnom ali v vreči Big Bag se točkovno nanesen 
material razdeli z navadno lopato, grabljami ali gladiko.

 Zgostitev GLAPOR   Material se potlači z lahkim vibracijskim valjarjem 
 gramoza iz  (~100-125 kg, frekvenca ca. 85-100 Hz, delovna širina > 500 mm) 
           penjenega stekla    Zgoščevanje zaključite, ko dosežete predvideno debelino. 

Nadaljnje zgoščevanje materiala poveča porabo materiala, nosilnosti pa 
bistveno ne izboljša. 

                                                        primeri vibracijskih valjarjev:  – Amman AVP1850                  ~110 kg 18 kN 85 Hz 500 mm
    – Wacker DPS 1850H Basic ~110 kg 18 kN 90 Hz 500 mm 

– Dynapac LF 140 ~125 kg 21 kN 85 Hz 500 mm 
– Weber CF 3 ~114 kg 18 kN 90 Hz 500 mm

           polaganje ločilne                                                                                                Z gradbenim filcem, ki ste ga položili na zemljo, na robovih prekrijte
                                 plasti                                   dokončan nasip. Površino nasutja prekrijte z ločilno plastjo iz PE folije  

(0,5 mm) ali gradbenim filcem (150g/m2) , tako da se robovi 
prekrivajo na širini 10 cm. Gradbeni filc se lahko pod osnovno ploščo 
razširi za 1,0 m.

          postavitev opaža                                                                                     Opaž za talno ploščo postavite na pripravljeno površino. 
Za vsa nadaljnja navodila za namestitev opaža, gradnjo izolacije na robu in 
na območju zmrzali glej: www.glapor.com.

                  … narejeno!!

GLAPOR gramoz iz penjenega stekla
Vgradnja „zemeljska dela“

Navodila za vgradnjo lahkega agregata

OPOMBA: Danosti gradnje in lokalno razpoložljivi delovni stroji lahko vplivajo na obnašanje pri zgoščevanju
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POSEBNE REŠIT VE:



VISOKE GRADNJE:

PRENOVA: 

n Obodna izolacija pod talno ploščo pri visokih gradnjah vključno s termično aktivacijo gradbenih

     elementov, stransko izolacijo in proti zmrzalnim ščitom

n Obodna izolacija pod talno ploščo pri industrijskih in trgovskih zgradbah, 

     vključno s stransko izolacijo in proti zmrzalnim ščitom

n Obodna izolacija talnih konstrukcij pod estrihi

n Obodna izolacija talnih konstrukcij pod estrihi vključno s stransko izolacijo in proti zmrzalnim ščitom

n Med stropom in lažnimi talnimi ploščami

n Lahka in izolativna zapolnitev pri obokih

n Lahko nasutje, ki razbremeni tla pri mostnih konstrukcijah 

     (preprečevanje, izenačevanje, minimiziranje posedanja)

n Lahka in drenažna zapolnitev podpornih konstrukcij

n Lahka zapolnitev pri tunelih, obokih in podzemnih konstrukcijah

n Lahka zapolnitev pri gradnji cest (z občutljivimi tlemi)

n Temeljenje proti zmrzali/ogrevanje cestnih odsekov (tudi letališča, vzletne in pristajalne steze)

n Lahka zapolnitev pri tunelih, obokih in podzemnih konstrukcijah/vodni zbiralniki

n Oblikovanje krajine pri ustvarjanju površin in športnih objektov

n Filtrirna in drenažna plast

n Odprta športna igrišča, večnamenska območja in drsališča

GLAPOR gramoz iz penjenega stekla
Področja uporabe

gramoz iz penjenega stekla

INŽENIRSKA GRADNJA:

POSEBNE REŠIT VE:

OPOMBA: Podatki ustrezajo stanju v trenutku tiska. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Lahki agregat v skladu z DIN 13055-2
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GRAMOZ P L O Š Č A

področja uporabe

PRIMER   
UPORABE

n položite gradbeni filc
n porazdelite in potlačite material
n prekrijte gramoz iz penjenega stekla

LASTNOSTI n Tlačna obstojnost, ohranja obliko in prenaša 
      obremenitev

n Toplotna izolativnost in odpornost proti zmrzali

n Antikapilarnost in trajnost

Obodna izolacija pod talno ploščo

IN TAKO 
 PREPROSTO GRE...



n položite gradbeni filc
n porazdelite in potlačite material
n prekrijte gramoz iz penjenega stekla
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Telefon:   00386 (0)1 430-23-19
Fax:        00386 (0)1 431-81-76
Mobitel:  00386 (0)41 514-746
Mobitel:  00386 (0)51 661-821
Email:     info@pasivnagradnja.si

PASIVNA GRADNJA
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5 
1000 Ljubljana
Slovenija

KORISTI n Ni potrebna protizmrzalna zaščita

n Poenostavitev talne strukture je mogoča

n Gradnja brez toplotnih mostov

n Enostavna, stroškovno ugodna vgradnja, 
     ki je varna za prihodnost

n Le ena plast, namesto več plasti



GRAMOZ P L O Š Č E

Področja uporabe

PRIMER   
UPORABE

n položite gradbeni filc
n porazdelite in potlačite material
n prekrijte gramoz iz penjenega stekla

LASTNOSTI n Antikapilarnost in lahkost

n Difuzijsko odprto nasutje s toplotno izolacijo

n Odporno proti žuželkam, 

      glodalcem in bakterijam

Obodna izolacija talne konstrukcije

IN TAKO 
PREPROSTO GRE...



n položite gradbeni filc
n porazdelite in potlačite material
n prekrijte gramoz iz penjenega stekla
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KORISTI n Enostavna rešitev s pasovnim temeljem, talno 
     konstrukcijo z estrihom, deskami itd.

n Cenovno ugodno zaradi zmanjšane izmenjave 
     materiala, nizka višina celotne konstrukcije

n Izolacijski material iz stekla, brez napada 
     bakterij, ekološki



GRAMOZ P L O Š Č E

področja uporabe

PRIMER   
UPORABE

n Gramoz iz penjenega stekla 

     porazdelite in  potlačite

LASTNOSTI n Se prilagaja obstoječim objektom

n Odporno proti insektom in glodalcem

n Toplotna izolativnost, odpornost proti zmrzali in 
enostavna obdelava

Lahki agregat kot izravnalno  
in izolacijsko nasutje na obokih

IN TAKO 
PREPROSTO GRE...



n nanesite hidroizolacijo in zaščito hidroizolacije
n porazdelite in potlačite gramoz 

     iz penjenega stekla
n oblikujte krajinsko podobo

 

GLAPOR gramoz iz penjenega stekla  
(brez funkcije toplotne pregrade)
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KORISTI n Hitra in enostavna izdelava talne konstrukcije

n malo dodatnih stroškov

n Polaganje vodov v lahki zapolnitvi
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Mobitel:  00386 (0)41 514-746
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PASIVNA GRADNJA
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5 
1000 Ljubljana
Slovenija



GRAMOZ P L O Š Č E

področja uporabe

PRIMER   
UPORABE

n nanesite hidroizolacijo in zaščito hidroizolacije
n porazdelite in potlačite gramoz 

     iz penjenega stekla
n oblikujte pokrajinsko podobo po želji

LASTNOSTI n nizka prostorninska teža in vpijanje vode le na 
     površini zrn

n obstojno proti zmrzali in negorljivo

n toplotna izolativnost in antikapilarnost

Lahka zapolnitev pri tunelih, obokih in podzemnih konstrukcijah,  
ki se lahko oblikuje/vodni zbiralniki

IN TAKO
PREPROST GRE...
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KORISTI n celo nenavadne oblikovne želje se da 
     enostavno uresničiti

n vitko dimenzioniranje obremenjenih 
     gradbenih delov

n popolno se prilega vgradnjam, jaškom itd.



GRAMOZ P L O Š Č E

področja uporabe

PRIMER UPORABE

n položite gradbeni filc/gradbeno mrežo
n material porazdelite z običajnimi gradbenimi 

stroji in ga potlačite
n prepognite gradbeni filc/gradbeno mrežo

LASTNOSTI n konstantno nizka masa, odlična povezanost

n visok prevzem bremena, odlična porazdelitev 
     bremena in drenažni učinek

n kemična obstojnost, brez uničenja zaradi žuželk 
     in glodalcev

Lahko nasutje, ki razbremeni tla

IN TAKO
PREPROST GRE...



n položite gradbeni filc/gradbeno mrežo
n material porazdelite z običajnimi gradbenimi stroji in ga potlačite
n prepognite gradbeni filc/gradbeno mrežo
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KORISTI n zapolnitev mostnih konstrukcij za izravnavo 
     posedanja med mostno konstrukcijo in cestnim  
     nasipom in za zmanjšanje potisnih sil

n razbremenitev čelne strani brežin

n lahko nadomesti temeljenje stebrov/
     konsolidacijske nasipe, ni občutljivo na 
     posedanje



GRAMOZ P L O Š Č E

U P O R A B A :  Nosilna toplotna izolacija pod temeljnimi ploščami

 Krajinska arhitektura 

 Gradnja cest 

 Lahko nasutje pri mostnih konstrukcijah

 Lahka zaponitev obokov

 Pod talno ploščo

 Izolacija vodnih cevi

L A S T N O S T I                                                                                          Vrednost              Enota             Norma za testiranje1)

Sestava 100 % visokokakovostno reciklirano steklo

Odpornost na zmrzal   DIN 52104-1, postopek G

Antikapilarno nasutje

Specifična teža razsutega materiala 130 - 160 kg/m³ EN 1097-3

Teža v zgoščenem stanju 170 - 210 kg/m³ Zgoščeno 1,3:1

Porazdelitev velikosti zrn, razsut material 32-63 mm EN 933-1

Vzgon v stisnjenem stanju 6,5 kN/m³ Zgoščeno 1,3:1

Toplotna prevodnost, stisnjena lD (Ocenjena vrednost A, CH, IT)  0,080 W/(mK) EN12667 / EN 12939

Toplotna prevodnost, l (Ocenjena vrednost Nemčija) 0,115 W/(mK) EN12667 / EN 12939

Specifična toplota 850 J/kgK

Faktor zbijanja V 1,3 : 1 Faktor 
Minimalna debelina, stisnjena  15 cm
Največja debelina izolacije, stisnjena 60 cm

Nominalna vrednost tlačne trdnosti pri 10% stisnjenosti ≥ 800  kPa DIN EN 826

Nazivna vrednost tlačne trdnosti pri stisnjenosti < 2 % 370 kPa DIN EN 826

Nezapolnjen prostor pri komprimiranem stanju ca. 15 vol. %

Požarni razred gradbenega materiala A1 razred EN 13501-1

Nastajanje dima in kapelj nikakršno

Točka omehčanja zrnja 700 °C

Oblika dobave:

Big Bag (vreče na euro paletah) 1,5 m3  in 3,0 m3 da m3 

Raztresno platno da m3 

v razsutem stanju da m3 

GLAPOR gramoz iz penjenega stekla
tehnični podatki SG 800 P (S-G-150)

Tehnični podatki

OPOMBA: Podatki ustrezajo stanju v trenutku tiska. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Lahki agregat v skladu z DIN 13055-2
Nosilni toplotno izolacijo pod temelje gem plošče. Splošna gradbena homologaciji št Z-23,34-1.778                                                      
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Telefon:   00386 (0)1 430-23-19
Fax:        00386 (0)1 431-81-76
Mobitel:  00386 (0)41 514-746
Mobitel:  00386 (0)51 661-821
Email:     info@pasivnagradnja.si

PASIVNA GRADNJA
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5 
1000 Ljubljana
Slovenija

podrobnosti dobave

 Naročila   Naročila sprejemamo le v pisni obliki. 
Stranka za vsako naročilo prejme potrdilo o naročilu.  
Prosimo vas, da odstopanja po prejemu potrdila o naročilu javite naši servisni službi 
do naslednjega delovnega dne ob 8. uri. 
Da bomo lahko izpolnili naše visoke zahteve glede servisa, vas prosimo, da pri  
vsakem naročilu preverite, če ste prejeli potrdilo o naročilu. 

   Rok dobave  7 delovnih dni po potrditvi naročila

   Čas dobave: Dobavo lahko po dogovoru izvedemo 
    dopoldan (do 12 h) 

 ali popoldan

 Dobava    Franco gradbišče ali kraj razkladanja (Slovenija),  
če je možen dovoz tovornjaka polpriklopnika oz. vlačilca s prikolico.  
Razsuti tovor razložen. Vreče Big Bag nerazložene.

 čas postanka Tovornjak je treba razložiti v roku 90 minut..  
Po poteku tega časa se stranki zaračuna stojnino v višini 50 EUR na začeto uro  
Po poteku 4 ur se stranki zaračuna vse dodatne stroške, nastale s trajanjem postanka.

 
 Reklamacije  Reklamacije glede količine in/ali škode se zabeleži na dobavnici pri dobavi, voznik 

pa jih mora potrditi.  
Odgovornost za tovrstno reklamacijo je omejena na nadomestilo materiala.  
Naknadnih sporočil o izgubi ne sprejemamo.

 Spremembe 
                                          datuma dobav   …. pred nakladanjem:     Naš servis bo preveril, ali se lahko sprejme odpoved   

                 brez dodatnih stroškov, sicer moramo stroške zaračunati.
   
   …. po odhodu:                 Zaračuna se ponovno nakladanje ter stroške prevoza.

Servis za stranke           Informacije o izdelkih, ponudbah, tekočih naročilih in odpremi lahko zahtevate pri vašem  
  prodajnem partnerju ali pri servisu za stranke od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro   
  na naslednji številki:

    PASIVNA GRADNJA
                      Arhem d.o.o.
                      Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana

      Slovenija                                                                                 
     

Telefon:   00386 (0)1 430-23-19
Fax:        00386 (0)1 431-81-76
Mobitel:  00386 (0)41 514-746
Mobitel:  00386 (0)51 661-821
Email:     info@pasivnagradnja.si
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ARHEM D.O.O.
atelje za nizkoenergijsko in pasivno 
gradnjo

Ulica talcev 5,1000 Ljubljana 
Slovenija

Telefon:   00386 (0)1 430-23-19
Fax:        00386 (0)1 431-81-76
Mobitel:  00386 (0)41 514-746
Mobitel:  00386 (0)51 661-821
Email:     info@pasivnagradnja.si
   

Člani skupine pasivnagradnja.si

   

www.pasivnagradnja.si
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