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O PODJETJU
20 let znanja in izkušenj.

Podjetje MT Cvek je družinsko podjetje, katerega
uspeh temelji na z delom pridobljenih izkušnjah
ter na neprestanem izobraževanju in razvoju.
Podjetje sta leta 1995 ustanovila Marija in Anton Cvek. V skromnem
začetku sta z lastnimi sredstvi postavila prve rastlinjake za vzgojo rastlin.
V prvih desetih letih se je podjetje širilo predvsem na področju vzgoje
okrasnega cvetja in cvetličarstva.
Po 10-letih delovanja se je pokazalo, da se trendi in smernice nagibajo
bolj k sami vzgoji rastlin in hkrati tudi k urejanju vrtov in zunanjih
površin. Leta 2005 smo se v podjetju odločili, da investiramo v povsem
nove, modernejše objekte, ki bodo lahko sledili trendom in omogočali
nadaljnji razvoj v smeri celovite ponudbe blaga in storitev za potrebe
hortikulturnega urejanja krajine, okolja in vrtov.
V vseh 20-letih delovanja smo zaposlovali strokovne kadre in skrbeli
za izobraževanje in kvaliteto svojih storitev ter prodajnega programa.
Tako danes ekipa podjetja MT Cvek lahko poskrbi za celovit in strokovni
pristop k svetovanju in izvedbi ureditve okolja in prostora.
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USTANOVITEV
PODJETJA 01
Leta 1995 se ustanovi in registrira
podjetje za pridelovanje rastlin
MT Cvek d.o.o. s sedežem na
Ilovki 9 v Kranju. Postavijo se tudi
prvi rastlinjaki za vzgojo
rastlin in cvetja.

VRTNARIJA 02
V letih med 1995 in 2005 se razvija
vrtnarija Urša na Ilovki. V začetnih
letih se je podjetje širilo predvsem
na področju vzgoje okrasnega
cvetja in cvetličarstva. Poleg same
proizvodnje cvetja podjetje postane
tudi pomemben grosist
sezonskega cvetja.

NAMAKALNI
SISTEMI 03
V skladu s prevladujočimi trendi
in razvojem na področju celostne
ureditve vrtov podjetje leta 2004
začne sodelovati s priznanim
italijanskim podjetjem Claber® Spa,
ki je eno izmed vodilnih evropskih
podjetij na področju profesionalnih
namakalnih sistemov in proizvodov
za zalivanje in namakanje.

ALUMINIJASTE VRTNE
OBROBE IN OPORE 04

UREJANJE OKOLJA IN
URBANA OPREMA 05

TRGOVINA IN
STORITVE 06

Leta 2006 podjetje razširi
svojo ponudbo z unikatnimi
aluminijastimi obrobami in oporami
za vse vrste zunanjih površin. Z
inovativnim nemškim podjetjem
i-send GmbH Sachsenband®
podpiše dolgoročno pogodbo
o sodelovanju in zastopanju za
slovenski trg. Obrobe so
patentirane v EU.

Od leta 2005 se podjetje na podlagi
znanja in izkušenj osredotoča
na urejanje okolja in prostora, s
čimer pridobiva prepoznavnost na
področju cele Slovenije. Leta 2007
svojo ponudbo razširi z zunanjim
pohištvom, urbano opremo
in zunanjimi fitnes napravami
VitaGym®, nemškega proizvajalca
Erlau AG®.

Podjetje leta 2010 v poslovni coni
v Šenčurju odpre specializirano
trgovino za namakalne sisteme
in opremo za urejanje okolja.
Leta 2012 se trgovina in skladišče
preselita v večje prostore,
v poslovni Center IBI, na
Jelenčevi ulici 1 v Kranju.
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Vizija in cilji podjetja MT Cvek d.o.o.
Osnovni slogan podjetja je “Samo urejeno okolje je tudi zdravo okolje.”. Naš cilj je, da s svojim prodajnim programom, storitvami, znanjem in izkušnjami
postanemo in ostanemo zaupanja vredno podjetje. S svojimi idejami, znanjem, materiali in storitvami želimo spreminjati do sedaj znane pristope
pri urejanju javnih in zasebnih prostorov ter okolja v celoti. Prepričani smo, da bomo na ta način vplivali in pripomogli k boljšim pogojem za delo in
življenje človeka.
Tudi v bodoče si želimo zaposlovati strokovne sodelavce, se neprestano izobraževati in pridobivati nova znanja in izkušnje. Želimo, da podjetje MT
Cvek postane prepoznavno kot podjetje z odnosom do dela in kot podjetje z novimi pristopi in idejami.

VRTNARIJA IN VRTNI CENTER 01
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Tradicija in kvaliteta
V letu 2005 smo na lokaciji Vrtnarije Urša zgradili povsem nov in moderen objekt za vzgojo rastlin. Pokrita površina proizvodnje rastlin se je povečala
iz tedanjih 750 m2 na 1300 m2 in še dodatnih 1300 m2 zunanjih površin. Nastal je Vrtni center Urša, ki je s širitvijo pridobil moderne prodajne površine,
obenem pa zagotovil še boljše pogoje za vzgojo in nego okrasnih rastlin. V sodelovanju s strokovnimi institucijami in šolami ter lastnim znanjem,
šolanjem in izkušnjami smo pridobili na prepoznavnosti in kvaliteti vzgojenega cvetja.
Danes se naše podjetje lahko ponaša s priznanjem naših strank in odjemalcev ter strokovnih institucij kot eden izmed kvalitetnejših pridelovalcev in
distributerjev okrasnega cvetja, ne samo lokalno, ampak tudi širše po Sloveniji.

Proizvodni program
•
•
•
•
•
•
•
•

balkonsko okrasno cvetje
enoletnice in dvoletnice
mačehe, primule, ciklame, božične zvezde
lončne in rezane krizanteme
novembrsko rezano cvetje
trajnice
dišavnice
grmovnice

Prodajni program
•
•
•
•
•

okrasno cvetje
trajnice
grmovnice in okrasno drevje
zemlje in sadilni substrati
okrasno lubje in vulkanska kamenina

• gnojila
• zaščitna sredstva in tkanina proti
zapleveljevanju
• okrasna korita in lonci
• sveče
• pribor in izdelki za zalivanje in namakanje
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Kvalitetne
rastline iz
lastne
vzgoje.
Storitve in usluge v Vrtnem centru Urša
•
•
•
•

veleprodaja in maloprodaja okrasnih rastlin
maloprodaja preostalega prodajnega programa
strokovno svetovanje
nasajanje okrasnih korit

•
•
•

urejanje in vzdrževanje grobov
urejanje in vzdrževanje okrasnih vrtov in okolice
izdelava poročnih in žalnih aranžmajev po naročilu

UREJANJE OKOLJA 02
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Dolgoletne izkušnje
Že vse od prvih začetkov urejanja okolja in vrtov v letu 2005 se zaposleni v podjetju MT Cvek dodatno izobražujemo tako doma kot v tujini, pridobivamo
nova znanja in se učimo novih pristopov. S stalnim spremljanjem novih trendov v hortikulturi in urejanju krajine si bogatimo znanje in pridobivamo
dragocene izkušnje, ki jih neprestano uvajamo v delo na terenu, kar se odraža v zadovoljstvu naročnikov in strank.
Prednost podjetja je tudi mlada ekipa sodelavcev, ki deluje na terenu in suvereno ter predvsem kvalitetno opravlja svoje delo. Pohvala zadovoljnih
strank je največja nagrada za vse minulo delo in vloženi trud.
S svojo strokovnostjo, kvaliteto in predanostjo ter s pravimi materiali in pristopi smo si zagotovili tako stalno prisotnost in prepoznavnost na trgu, kakor
tudi zaupanje kupcev, ki s svojimi naročili že v naprej zagotavljajo nadaljnji obstoj in razvoj podjetja.

Ponudba storitev na področju urejanja okolja
•
•
•
•
•
•

ogled terena, strokovno svetovanje, načrtovanje ureditve okolice, vrta, javne ali zasebne površine
urejanje in vzdrževanje okolice in zunanjih površin (priprava terena, izvedba vrtnarskih del,
redna ali sezonska oskrbovalna dela)
načrtovanje in namestitev namakalnih sistemov za vse površine in območja
svetovanje o pravilni izbiri in namestitev aluminijastih obrob in opor za zunanje ureditve
načrtovanje in namestitev urbane opreme ali zunanjih fitnes naprav
v sodelovanju z zunanjimi partnerji: zemeljska gradbena dela, ureditev tlakovanih
površin, polaganje travne ruše, sejanje trave in vzdrževanje travnih površin
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Zadovoljna
stranka je
naša največja
nagrada.
Urejeno okolje je tudi zdravo okolje
V podjetju MT Cvek se zavedamo pomena urejenega okolja, ki blagodejno vpliva na delo in življenje vsakega posameznika. V ta namen opravljamo
naše storitve z materiali, ki so okolju prijazni in narejeni tudi iz reciklažnega materiala. Veliko pozornosti posvečamo predvsem varnosti in certifikatom
o skladnosti vgrajenih materialov.
Vedno se trudimo, da s svojimi nasveti, idejami in izkušnjami pripomoremo, da so naše storitve izvedene tako, da so sprejemljive za okolje in nemoteče
za uporabnike, ki v tem okolju bivajo in delujejo.

NAMAKALNI SISTEMI 03
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Načrtovanje in izvedba namakalnih sistemov
Z namestitvijo namakalnih sistemov se ukvarjamo že več kot 10 let. Pri izvedbi namakalnega sistema sta osnovnega pomena in temelj kvalitetne
montaže ogled terena in načrt izvedbe. Pri ogledu terena se določijo vsi dejavniki, ki vplivajo na zalivanje, na primer velikost vrta ali objekta, lega
površine, strani neba, sestava zemlje, tipi zasaditev in vrste zasajenih rastlin ali trate. Preverijo in izmerijo se razpoložljivi viri vode. Na podlagi vseh
znanih podatkov se naredi načrt zalivanja s primernimi tipi zalivanja, ki vsebuje vse potrebne elemente in materiale za avtomatsko krmiljeni namakalni
sistem.
Pri MT Cvek nudimo strokovno načrtovanje, namestitev in zagon namakalnih sistemov Claber® za vse površine in tipe namakanja.

Vrste namakalnih sistemov in področja zalivanja
•
•
•
•

podzemni namakalni sistem z ugreznjenimi razpršilci in avtomatskim krmiljenjem
nadzemni namakalni sistem z impulznimi, rotirajočimi ali ročnimi zalivalci
kapljični namakalni sistem s kapljičnimi cevmi in kapljalniki
mikro namakalni sistem z mikro zalivalci in razpršilci

Namakalni sistemi so primerni za zalivanje trat, zelenic, vrtov, balkonov in teras, zelenjavnih vrtov,
športnih površin, parkov, poslovnih površin, kmetijskih površin, površin za vzrejo polžev, sadjarskih
površin, okrasnih nasadov ipd.
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Strokovno
načrtovanje,
namestitev,
zagon in servis
namakalnih
sistemov Claber®.

Navodila, servis in vzdrževanje namakalnih sistemov
Poleg namestitve vseh vrst namakalnih sistemov in izdelkov za zalivanje Claber® zagotavljamo tudi servis pod servisnimi pogoji proizvajalca in redno
vzdrževanje, za kar smo v letu 2011 pridobili uradni certifikat proizvajalca Claber®.
Našim strankam nudimo brezplačno svetovanje in navodila za uporabo in vzdrževanje namakalnih sistemov. Vsa navodila za uporabo in priročniki za
namestitev so prevedeni v slovenski jezik in se nahajajo na eni od naših dveh spletnih strani, in sicer na www.claber.si.
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Namen in uporaba aluminijastih obrob
Aluminijasti sistemi ter vrtne obrobe in opore Sachsenband® zagotavljajo kvalitetno, odlično in trajno rešitev za graditelje in za vse, ki se kakorkoli
ukvarjajo z načrtovanjem in urejanjem vrtov, okolice in zunanjih prostorov. Aluminijasti sistemi imajo širok spekter uporabe in so idealna rešitev za
jasno razmejevanje poti, okrasnih gredic, trave, okrasnega peska in drugih materialov. Z njimi lahko razmejujemo različne tlakovane površine, cestišča,
peskovnike, igrišča, poti in travne plošče. Primerni so tudi za zelene strehe ter oblikovanje vodnih motivov. Uporaba je praktično neomejena.
Aluminijasti sistemi ter obrobe in opore Sachsenband® iz leta v leto bolj uspešno izpodrivajo klasične robnike iz betona, lesa, plastike in kovine.
Uporabljajo se tako v javnih kot zasebnih zunanjih površinah, poslovnih objektih, vrtcih, šolah, parkih, športnih objektih in pri oblikovanju in kreiranju
vseh zunanjih ambientov.

Vrste aluminijastih obrob
•
•
•
•
•
•

Viaflex® – poti, gredice, travne površine, igrišča
Limaflex® – poti, tlakovci, travne plošče, terase, zelene strehe, asfaltne površine
Gramiflex® – poti, gredice, peskovniki, igrišča
Omniflex® – cestišča, pločniki, povozne površine, terase, tlakovci
Omniflex Aqua® – ribniki in bazeni s posebnim patentom za pritrditev folije
Varioklipp® / Varioklipp® S – dvignjene grede, korita za rože, peskovniki in igrišča,
zelene strehe, zaščita okoli stavb in pred padcem materialov, stabilizacija pobočij
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Primerno
za kreiranje
vseh zunanjih
ambientov.
Načrtovanje in vgradnja aluminijastih obrob
Poleg strokovne vgradnje vseh vrst aluminijastih sistemov vam v podjetju nudimo tudi strokovno pomoč in svetovanje pri načrtovanju in izbiri primerne
aluminijaste obrobe ali opore glede na potrebe in namen uporabe. Na osnovi ogleda ali skice z izmerami in fotografije vam pripravimo pravilni izbor
vseh potrebnih spojnih in veznih materialov in vam na podlagi znanih podatkov izdelamo ponudbo po vaši meri.
Za samo namestitev ne potrebujemo posebnega orodja, saj se elementi med seboj enostavno povezujejo in pritrjujejo brez vijačenja, kovičenja ali
varjenja - pritrjevanje s posebnim patentiranim in zaščitenim sistemom. Naše stranke lahko na lastno željo namestitev obrob opravijo tudi same, z
upoštevanjem naših navodil in po priporočilih proizvajalca. Navodila so v slovenskem jeziku in se nahajajo na naši spletni strani www.mtcvek.si oziroma
jih priložimo ob nakupu.

URBANO POHIŠTVO 05
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Značilnosti zunanje urbane opreme
Erlau AG® pohištvo za urbane prostore je v celoti izdelano v Nemčiji in je plod lastnega razvoja s popolno kontrolo kakovosti ISO 9001. Odlikujejo
ga moderne oblike, kvalitetni materiali, dolga življenjska doba in minimalno vzdrževanje. Pohištvo je narejeno iz natančno izdelane jeklene cevi, kar
zagotavlja najvišje ravni stabilnosti in trdnosti. Sedalni deli so lahko narejeni iz posebej utrjene žične mreže ali iz posebnega lesa rdeče-bakrene bukve,
prepariranega po inovativnem postopku, ki mu zagotavlja izjemno vzdržljivost in zato praktično ne potrebuje vzdrževanja. Kovinski deli so zaščiteni
in premazani z naravnim organskim premazom Rilsan. Zaradi svoje prilagodljivosti in kvalitetne izdelave se zunanje pohištvo Erlau® odlično odziva na
vse zunanje izzive.

Področja uporabe
Proizvodni program zajema celovito ponudbo zunanje urbane opreme; klopi, sedežne sisteme, stole,
mize, koše za smeti, stojala za kolesa, ovire za promet, ležalnike, pepelnike, korita za rože.
Širok izbor opreme omogoča tudi velik spekter uporabe. Urbana oprema Erlau® je tako primerna za
uporabo v vseh javnih in zasebnih prostorih, parkih, zdraviliščih, avtobusnih in železniških postajah,
letališčih, vrtcih, šolah, domovih za ostarele, zdravstvenih domovih in podobno. Zaradi svoje
funkcionalnosti, oblike, vsestranskosti in trajnosti je nenadomestljiv element vsakega urbanega prostora.

www.mtcvek.si

Praktično
neomejene
možnosti
uporabe.
Urbana oprema, ki se zlije z vsakim okoljem
Glede na lastnosti vgrajenih materialov, ki so predvsem naravni, varni in okolju prijazni, se zunanje pohištvo Erlau® uvršča med vodilne v Evropi
in svetu. Zaradi svoje uporabnosti in funkcionalnosti je tudi nepogrešljiv element pri urejanju vsakega zunanjega prostora. Pohištvo Erlau® ponuja
prijetno bivanje in udobnost pri vsakodnevnih opravilih ali v prostem času. S temi karakteristikami nudi uporabniku aktivno in zdravo preživljanje
delovnega ali prostega časa.

ZUNANJE FITNES NAPRAVE 06
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Zdravje in vitalnost za starejše
Izboljšanje življenjskih razmer in socialne varnosti ter zdravstveni napredek so preoblikovali starostno strukturo prebivalstva. Ker se delež starejših
povečuje, se s tem spreminjajo njihove zahteve za kvalitetno življenje. Z namenom kar najboljše fizične pripravljenosti za tretje življenjsko obdobje se
število postavljenih zunanjih fitnes naprav tako v Sloveniji, kot v Evropi iz leta v leto povečuje.
Zunanje fitnes naprave so namenjene tako starejšim, kot tudi vsem ostalim generacijam. Omogočajo vzdrževanje aktivnosti in vitalnosti skozi vse
življenje. Z redno, pravilno in predvsem varno vadbo uporabniki ohranjajo in še izboljšujejo svojo fizično pripravljenost, ki je bistvenega pomena za
dolgo in zdravo življenje. Zunanje fitnes naprave VitaGym® omogočajo vadbo skozi vse leto in v vseh letnih časih. Primerne so tudi za uporabnike na
invalidskih vozičkih.

Prodajni program
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

naprave za ravnotežje, krepitev trebušnih mišic, mišic v kolkih
in spodnjih hrbtnih mišic
naprave za krepitev prsnih in hrbtnih mišic, mišic ramenskega
obroča ter bicepsa in tricepsa
naprave za krepitev stegenskih mišic, mišic v mečih in
spodnjih trebušnih mišic
naprave za izboljšanje mobilnosti in fleksibilnosti hrbtenice
ter krepitev trebušnih in hrbtnih mišic
naprave za krepitev mišic zadnjice in nog, ki hkrati povečujejo
mobilnost, utrjenost telesa, koordinacijo in ravnotežje
naprave za krepitev mišic zadnjice, spodnjega dela hrbta in
trebušnih mišic, ki hkrati izboljšujejo mobilnost hrbtenice
naprave za krepitev mišic zgornjega in spodnjega dela telesa
in izboljševanje gibljivosti sklepov
naprave za krepitev mišic prsnega koša, ramen in zgornjega
dela hrbta, ki izboljšujejo mobilnost ramenskega obroča,
komolcev in zapestja ter spodbujajo dobro držo telesa
naprave za krepitev ramenskega obroča in zmanjševanje
napetosti v vratu in ramenih
naprave za raztezanje, ki izboljšjujejo celotno mobilnost in
gibčnost telesa ter spodbujajo občutek sproščenosti
naprave za izboljšanje koordinacije med očmi in rokami, ki
izboljšujejo motorične sposobnosti
naprave za izboljšanje nadzora gibanja rok in izboljšanje
miselnih procesov (pomagajo pri nadzoru demence)
mobilni vrtički VitaGarden® za razvijanje čutil
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Varna
vadba na
svežem
zraku.
Primerna področja uporabe in namestitve
Zunanje fitnes naprave VitaGym® so primerne za uporabo na vseh zunanjih prostorih in površinah. Še posebej pa so primerne za:
•
•
•
•

javne prostore in urbana okolja – spodbujajo socialne odnose med vsemi generacijami
domove za bolne in ostarele ter varstvene ustanove – spodbujajo in ohranjajo neodvisnost, zmanjšujejo količino poškodb, preprečujejo
utrujenost in depresijo
bolnišnice, sanatorije in zdravilišča – spodbujajo mobilnost bolnikov, motivirajo za izvajanje dejavnosti na prostem, pomagajo pri rehabilitaciji
gostinske in turistične objekte – predstavljajo novo atrakcijo, povezujejo generacije, spodbujajo rekreativne dejavnosti
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Prodajni program
•
•
•
•
•
•

izdelki za zalivanje in namakalni sistemi Claber®
pribor in materiali za kapljično in mikro namakanje
spojni in vezni kosi za alkatenske cevi
dodatni drobni material za namakalne sisteme
aluminijaste vrtne obrobe in opore
črpalke in pribor za črpalke

•
•
•
•

filtri in filtrirni sistemi
pocinkani vodovodni material in ventili
urbana oprema in zunanje pohištvo
zunanje fitnes naprave

Specializirana trgovina
Trgovina MT Cvek je specializirana trgovina za namakalne sisteme in opremo za urejanje okolja in prostora. Usposobljeno osebje vam poleg prodajnega
programa nudi tudi strokovno svetovanje in oglede terena.
Zavedamo se, da v današnjem času stranke in kupci zahtevajo veliko več informacij o blagu in storitvah kot pred leti. V ta namen smo se v podjetju
odločili, da se specializiramo na svojem področju in tako našim strankam poleg kvalitetnega blaga in storitev nudimo tudi strokovno svetovanje.
Zaradi naše celovite ponudbe in poprodajnih storitev so investicije in odločitve o namestitvi naših sistemov pravilne in le-ti predstavljajo dobro in
dolgoročno naložen denar.

www.mtcvek.si

Kontakti in naročanje
Trgovina MT Cvek
Poslovni center IBI
Jelenčeva ulica 1
4000 Kranj
Delovni čas:
od ponedeljka do petka od 8:00 do 19:00
sobota od 8:00 do 13:00
Telefon: +386(0)4/ 251 14 20
Faks: +386(0)4/ 251 14 23
E-pošta: trgovina@mtcvek.si
OPOMBA: Delovni čas trgovine se v poletnih in zimskih
mesecih spremeni. Za več informacij spremljajte obvestila na
naših spletnih straneh www.mtcvek.si in www.claber.si ter na
Facebook profilu.
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www.claber.si

Claber® izdelki za zalivanje - prodajni program
V letu 2010 smo od proizvajalca, italijanskega podjetja Claber®, pridobili certifikat o zastopanju blagovne znamke Claber®. Tako smo postali uradni
uvoznik in distributer na debelo za področje Slovenije za ves prodajni program izdelkov Claber®.
Prodajni program za veleprodajo:
• priključki za pipe, hitre spojke, razpršilci in pištole za vodo, premični, statični, vrteči in impulzni zalivalci, koluti in vozički za cevi, sistemi za
zalivanje v kasetah (Rotoroll in Aquapass), vrtni koši, tuši, krtače za pranje, vrtne gumijaste cevi, namakalne, kapljične, porozne in polne cevi…
• baterijske in radijsko vodene (RF) krmilne ure, priključki in dodatki za kapljično namakanje, kapljalniki, mikro-razpršilci, sistemi za notranje
zalivanje lončnic Idris in Oasis…
• krmilne ure 9V, 24V in 220V, dvižni razpršilci, turbinski razpršilci, 9V in 24V elektromagnetni ventili, krmilni elektromagnetni ventili, radijsko
(brezžično) vodene krmilne enote in ventili, dodatki in pribor za podzemno namakanje, spojke, priključki in drenažni ventili, alkatenske cevi za
namakalne sisteme…
Ves prodajni program si lahko podrobno ogledate na spletni strani www.claber.si.

Namen in področje delovanja
Podjetje MT Cvek vrši veleprodajo izdelkov Claber® na področju Slovenije in
Hrvaške. Področje delovanja so predvsem trgovine z gradbenim in instalaterskim
materialom, kmetijske trgovine in zadruge, vrtnarije in vrtni centri, specializirane
trgovine z vodovodnim materialom, večji in manjši grosisti, trgovski centri…

Načini naročanja
•
•
•

preko elektronske pošte na naslov trgovina@mtcvek.si
preko telefonske št. +386(0)4/ 251 14 20 ali na faks št. +386(0)4/ 251 14 23
preko spletne naročilnice na spletni strani www.claber.si
(samo za pogodbene stranke)

OPOMBA: Delovni čas trgovine se v poletnih in zimskih mesecih spremeni. Za več informacij
spremljajte obvestila na naših spletnih straneh www.mtcvek.si in www.claber.si ter na Facebook profilu.

www.mtcvek.si

Pridobljeni certifikati
•
•
•
•
•

Italija, Claber® Spa – certifikat pooblaščeni zastopnik in uvoznik Claber®
izdelkov za Slovenijo
Italija, Claber® Spa – certifikat pooblaščeni serviser za Claber® izdelke
Italija, Claber® Spa – certifikat uradni instalater in izvajalec
profesionalnih ClaberMeteo® namakalnih sistemov
Nemčija, i-send GmbH Sachsenband® – certifikat premium zastopnik, uvoznik in
instalater aluminijastih sistemov Sachsenband® na področju Slovenije in držav Balkana
Nemčija, Erlau AG® – certifikat uradni zastopnik, uvoznik in instalater zunanje
urbane opreme in zunanjih fitnes naprav VitaGym® na področju Slovenije

Zastopstva
•
•
•

Italija, Claber® Spa – izdelki in program za zalivanje, profesionalni namakalni sistemi
ClaberMeteo®
Nemčija, i-send GmbH Sachsenband® – aluminijasti sistemi in aluminijaste vrtne obrobe
in opore za zunanje ureditve
Nemčija, Erlau AG® – zunanje pohištvo in urbana oprema, zunanje fitnes naprave
VitaGym®, mobilni vrtički VitaGarden®

Poslovni partnerji
•
•
•
•

TRG - TRAVNA RUŠA GREGORC, zastopstvo in servis d.o.o. – polaganje travne ruše, sejanje trave in vzdrževanje travnih površin
ZUNANJA UREDITEV IN UREJANJE VRTOV Darja Križnar, s.p. – krajinska arhitektura in načrtovanje ureditve
GRADBENA MEHANIZACIJA Boštjan Ropotar, s.p. – gradbena mehanizacija in zemeljska dela
ASFALT-BETON d.o.o. – ureditev tlakovanih površin in premazi

Podjetje MT Cvek d.o.o. - zaupanja vreden poslovni partner!

Reference
Namakalni sistemi
• Proloco Trade - Kokrica pri Kranju
• Spomenik Mariji Tereziji v Šenčurju
• Krožišče Šenčur
• Terme Snovik
• Prompt d.o.o. - Poslovna cona Šenčur
• Stanovanjska soseska Koseze - Ljubljana
• Poslovna stavba Ržišnik Perc
• Mestna knjižnica Kranj - Globus
• Biotehniški center Naklo
• Poslovna stavba Saxonia Franke, Žirovnica
• Vila Urbana Ljubljana
• Casino Neblo
• Elektro Gorenjska
•

v letu 2011 - 2015 opremljeno okrog 45
farm polžev

VitaGarden, mobilni vrtiček za razvijanje čutil
• Dom upokojencev Domžale
• Dom starejših občanov Fužine
• Dom starejših, Pegazov dom Rogaška Slatina
• CSO Ormož, center za starejše občane

Aluminijaste vrtne obrobe
• Krožišče Kokrica pri Kranju
• Občina Postojna
• Hotel Špik - Gozd Martuljek
• Poslovna cona Cubis
• Park Rogaška
• Park Prevalje
• Solkan - Goriški muzej
• Občina Bled
• Občina Velenje - Delovne brigade
Velenje RE New Town
• Stanovanjska soseska Brdo - Ljubljana
• Postojnska jama

Urejanje vrtov in okolice
• Casino Lesce
• Avtohiša Močnik
• Bolnišnica Golnik
• Aqua park Bohinjska Bistrica
• Solkan - Goriški muzej
• Občina Kranj
• Občina Šenčur
• Občina Lesce
• Čistilna naprava Železniki
• Občina Preddvor
• Biotehniški center Naklo

VitaGym, zunanje fitnes naprave
• VDC Kranj
• Dom upokojencev Domžale
• Dom upokojencev Vrhnika
• Dom upokojencev Sežana
• Dom upokojencev Petra Uzarja Tržič
• Občina Rogaška Slatina
• Dom upokojencev Radovljica
• CSS Škofja Loka in VDC Kranj

Urbano pohištvo
• Športni center Voglje
• Občina Preddvor
• Dom starostnikov Viharnik Kranjska Gora

•

preko 500 različnih izvedb ureditve vrtov

Sedež podjetja
Ilovka 9
4000 Kranj
EU - Slovenija
f: +386(0)4 / 236 79 21
vrt@mtcvek.si

Trgovina in storitve
Center IBI, vhod C-5
Jelenčeva ulica 1
4000 Kranj
EU - Slovenija
t: +386(0)4 / 251 14 20
f: +386(0)4 / 251 14 23
trgovina@mtcvek.si

www.mtcvek.si

Vrtni center Urša
Ilovka 9
4000 Kranj
EU - Slovenija
t: +386(0)41 640 652
f: +386(0)4 / 236 79 21
vrt@mtcvek.si

www.claber.si

