
Darilo za vaš vrt!

INOVATIVNE VRTNE HIŠICE
PO VAŠIH ŽELJAH

info@hrovat.net  •  www.cubie.si  •  01 724 82 05



Jaka Hrovat - Marketing

Že dolgo iščete vrtno uto, ki 
bo izdelana po vaših merah? 
V poplavi ponudnikov, ki 
ponujajo najrazličnejše tipske 
hišice, je težko najti pravo po 
dizajnu in kakovosti izdelave. 
Marsikatera stranka stopi v 
stik z nami obupana, saj ne 
najde ponudnika, ki bi izpolnil 
vsa pričakovanja. Naša želja 
je, da s prilagodljivostjo in 
individualnim pristopom 
ponudimo ravno to!

 Amsterdam
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20 LET BREZ  

VZDRŽEVANJA!

Zavedati pa se je treba tudi vse hitrejšega življenjskega sloga, ki 

ga živimo aktivni ljudje, zaradi katerega vse manj časa namenimo 

vrtu in okolici hiše. Trdo prigaranega časa, ki si ga kljub vsemu 

vselej utrgamo za vrt, ne želimo zapraviti za njegovo vzdrževanje. 

Zakaj ne bi raje ležali na ležalniku, ki stoji na sveže pokošeni travi, 

s kozarcem ledeno hladnega pomarančnega soka v roki in uživali 

ob tem izjemnem trenutku? Vrtne ute CUBIE ne potrebujejo 

vzdrževanja! Ne glede na to, ali ob vaši hiši stoji uta iz sibirskega 

macesna ali impregnirane smreke, je odgovor vedno enak. V 

dvajsetih letih ne boste zapravili niti minute časa in niti evra za 

vzdrževanje vrtne hišice.

Barcelona  
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SIBIRSKI MACESEN, KI VELJA ZA TRAJNEJŠO ALTERNATIVO IZ MASIVNEGA LESA, 
ne potrebuje dodatne zaščite, da preživi generacijo. Ker se zavedamo, da mora biti izdelek trajen, 
uporabljamo izključno sibirski macesen 1. kvalitete s certificiranim poreklom iz Sibirije.

 Bruselj
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IMPREGNIRANA SMREKA 
Trg je poplavljen z najrazličnejšimi zaščitnimi premazi za smrekov les, proizvajalci pa obljubljajo veliko. Izbiri 
primerne zaščite smo zato namenili veliko časa, spremljali smo obstoječe objekte in na prostem testirali različne 
zaščite, da nam je vendarle uspelo najti optimalno rešitev. Odločili smo se, da les potopimo v impregnacijsko 
sredstvo, v katerem ga pustimo 24 ur. V tem času se zaščita vpije v les in postane neizperljiva.

 Linz



Ko vaš vrt postane sanjski!
Darilo za vaš vrt!

 Milano
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Ni dovolj le to, da je 
izdelek videti "kul". Moje 
mnenje je, da so od 
videza še pomembnejše 
preprosta uporaba, 
dolga življenjska doba in 
pravilna izbira materialov.

Verjetno se marsikdo sprašuje, zakaj bi za stene vrtne ute sploh 

uporabljali dober material, če pa je glavna težava v podnožju hišice, ki 

je najbolj obremenjeno z vlago in posledično nagnjeno k trohnenju? Pri 

večini vrtnih hišic ta težava ni odpravljena. Les na stenah vrtne lope ni 

tako obremenjen kakor konstrukcija, ki se stika s podlago. V praksi se 

večina vrtnih objektov tal dotika z leseno podkonstrukcijo, ki lahko po 

nekaj letih prične trohneti, saj je nenehno izpostavljena vlagi. Našli smo 

rešitev in vrtno hišico dvignili od tal s tačkami (2-3cm). Tako se lahko v 

lepem vremenu posuši tudi podnožje hišice. Sočasno so tačke nastavljive 

po višini, zato lahko v primeru, da da je podlaga pripravljena nenatančno, 

hišico niveliramo.

Rok Planinšek - Projektant

BETONSKA PLOŠČA NI POTREBNA

 Graz
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Kateri dejavnik je najpomembnejši pri stabilnosti hišice? Morda podlaga? Če je 

neprimerna, sicer lahko škoduje, vendar je še pomembnejši dejavnik konstrukcija. 

Od konstrukcije je odvisno, ali bo vrtna hišica kljubovala veliki količini snega, 

močnemu vetru in drugim nevšečnostim. Mi smo se odločili, da naredimo 

kovinsko konstrukcijo hišice in tako močno zmanjšamo možnosti poškodb zaradi 

vremenskih vplivov. Konstrukcija je barvana in oblečena v les, zato estetsko ne 

kvari končnega videza. Ravno nasprotno! Kovinski detajli v moderni arhitekturi 

predstavljajo odličen kontrast in se stilsko dopolnjujejo z lesom.

Ker se želimo čim bolj približati najnovejšim smernicam arhitekture, smo 

razvili strešni sistem, ki nam omogoča na videz popolno horizontalno ostrešje. 

Uporabljamo pločevinasto kritino s 3 cm toplotne izolacije. Za odvodnjavanje 

skrbi rahel naklon, ki z zunanje strani ni viden. Tako se meteorna voda izteka v 

žleb, skrit v notranjosti hišice.

KOVINSKA KONSTRUKCIJA

 Hannover
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Že veste, za kaj boste  

dejansko potrebovali vrtno uto?
Najboljša vrtna hiška za vas bo samo in edinole tista, ki povsem ustreza vašim potrebam 

in željam. Pri načrtovanju je pomembno upoštevati vse tiste ključne lastnosti, ki bodo 

vašo vrtno hiško naredile takšno, kot si jo želite: velikost, vrsto lesa, njegovo izolativnost, 

zunanji in notranji videz, funkcionalnost, razporeditev prostega prostora in morebitnih 

polic, pozicijo vhoda, temelje ... Predvsem pa morate dobro vedeti, kaj boste s hiško 

počeli oziroma kako različne stvari boste v njej shranjevali. Preden stopite v stik z nami, 

si naredite seznam s temi ključnimi vprašanji. Tako bomo skupaj lažje našli optimalno 

rešitev.

Kaj boste shranjevali v hiško?

Najboljša vrtna hiška bo lepo dopolnjevala vaš dom z okolico in bo funkcionalna. Boste v njej 

shranjevali velike kose, kot so kolesa, vrtno opremo, surf, kosilnico, žar in orodje, ali boste v 

njej večinoma odlagali stvari, ki jih ne želite shranjevati v domu? Naredite oceno volumna, 

ki ga bodo vaše stvari zavzele in dodajte še kak kubični meter več. Najboljši nasvet, da si 

ustvarite najprimernejšo vrtno hiško za vaše potrebe pa je zagotovo - dober razmislek. Naša 

ekipa vam bo pri načrtovanju prave vrtne hišice pomagala po najboljših močeh.
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Podnice z vmesnim  
razmikom za boljše 

prezračevanje

Police in delovni pult

Stenska obloga,  
ki jo lahko na  željo 
toplotno izoliramo

Solarna razsvetljava  
z lastnim  napajanjem in 
daljinskim upravljalnikom

Pločevinasta kritina s  
3 cm toplotne  izolacije

Alarmna naprava

DA BO HIŠICA V CELOTI OPRAVLJALA SVOJ NAMEN, SMO PRIPRAVILI SEZNAM UPORABNE DODATNE OPREME:

Električna napeljava  
z lučjo, varovalkami  

in vtičnico
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MATERIAL IMA NAJVEČJI VPLIV NA 

KAKOVOST VRTNE HIŠKE 

Vaša naslednja misel naj bo material - les. Les 

je naraven material, ki ima posebno vrednost. 

Vaša vrtna hiška bo najboljša, če bo nadgradila 

podobo vašega doma. Les diha, se krči in širi 

ter se odziva na vremenske vplive. Za izbiro in 

določanje kakovosti obstajajo različni standardi. 

Če ste se odločili za leseno hiško, ste na pravem 

mestu. Ponujamo vam sibirski macesen 

preverjenega porekla in impregnirani smrekov 

les iz višjega kakovostnega razreda. Menimo 

namreč, da je treba izbrati dovolj trpežno vrsto 

lesa, ki se bo kar najbolje obnesla v vremenskih 

razmerah in okolju, v katerem živite. Les bo 

na dolgi rok pričel siveti. V kolikor sivenje lesa 

ne predstavlja estetske težave, pozneje ne 

boste imeli nobenih stroškov vzdrževanja. V 

nasprotnem primeru ga lahko zaščitimo z oljem 

ali barvo. Premaz je z leti treba obnavljati.

Barcelona  
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Kam boste pa danes  

odložili vrečo krompirja?Darilo za vaš vrt!

 Stockholm
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Marko Hrovat - Direktor/inovator

Naše poslanstvo je  

zadovoljna stranka

Lepa hiša si zasluži lep vrt. In lep vrt si zasluži takšno vrtno hišico, ki v celoti 

sovpada z okoljem, hkrati pa omogoča vse funkcionalnosti, ki jih potrebujemo. 

Naš namen je, da vse to v celoti izpolnimo. Vsakemu projektu se posvetimo 

individualno. Menimo, da je za kakovosten izdelek pomembna tudi kakovostna 

komunikacija. Vrtno hišico, ki v celoti ustreza vašim željam, je mogoče skonstruirati 

le z individualnim pristopom. Odločili smo se, da to storitev ponudimo 

brezplačno. Vrtno hišico brez dodatnih stroškov skonstruiramo v tehniki 3D in 

jo umestimo v vaš prostor. Hkrati vam predstavimo tudi podobne, že izdelane 

in postavljene projekte. Le tako lahko pridemo do pravega končnega izdelka. 

Da bo komunikacija čim lažja, smo poleg telefonskega klica ter e-pošte na voljo 

tudi prek videokonferenčne povezave (Skype, Viber). Ker spoštujemo vaš prosti 

čas, dela na terenu opravimo kolikor mogoče hitro. Vrtno hišico z avtodvigalom 

postavimo na vnaprej pripravljeno podlago v manj kakor eni uri! Postavljena je 

pripravljena na takojšnjo uporabo. 
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Še nimate ideje, kakšna bi bila vaša 

vrtna hišica? 

Pripravili smo 

nekaj fotografij 

najlepših hišic iz 

naše proizvodnje.  

Katerakoli od njih 

je lahko vaša!Linz  
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 Oslo  Amsterdam
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 London  Berlin
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 Ženeva Amsterdam 
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 Oslo  Amsterdam Bratislava  Zürich



Facebook Mizarstvo Hrovat
https://www.facebook.com/mizarstvohrovat/

SREBRNI ZNAK No. 1122/0416

Mizarstvo Hrovat, Marko Hrovat s.p., Masljeva 8a, Domžale 

tel: 01/724 82 05, e-mail: info@hrovat.net, 
www.hrovat.net  |  www.nekajzame.net  |  www.brunarice-lv.si

www.glampingsolutions.com  |  www.cubie.si

Vodja projekta (Jaka Hrovat):

GSM: 070/550-550
e-pošta: jaka@hrovat.net

Direktor (Marko Hrovat):

GSM: 041/674-612
e-pošta: marko@hrovat.net

Prodaja (Rok Planinšek):

GSM: 070/168-855
e-pošta: rok@hrovat.net

Youtube Mizarstvo Hrovat
https://www.youtube.com/user/mizarstvohrovat

Pinterest Mizarstvo Hrovat
https://www.pinterest.com/carpentryhrovat/


