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Dr.House ponudba montažnih konstrukcij združuje 

tradicijo, dolgoletne izkušnje ter najboljše 

proizvodne tehnologije za izdelavo montažnih hal 

in skladišč, kot tudi aluminijas�h in kovinskih 

konstrukcij.

Vsi izdelki v naši ponudbi so izdelani na podlagi 

podrobno izdelane in preverjene tehnične 

dokumentaci je,  predpisov in norma�vov. 

Dolgoletne izkušnje na tem področju so nam 

omogočile sodelovanje z mnogimi podjetji, ki radi 

izbirajo naše storitve.

Zahvaljujoč izkušnjam, lahko izdelamo kakovostne, 

visoko trpežne in funkcionalne hale ter aluminijaste 

in jeklene konstrukcije, ki izpolnjujejo funkcijo 

prilagojenih industrijskih objektov.

Imamo lastne,  neodvisno razvite reš itve 

posameznih konstrukcij, z namenom, da kupec 

resnično dobi najboljši izdelek. Naša ekipa je 

sestav l jena i z  kva l ific i ranih  in  i zkušenih 

strokovnjakov, ki fleksibilno pristopijo do vsakega 

posameznega kupca.

Na področju izdelave montažnih hal, skladišč, 

aluminijas�h in jeklenih konstrukcij, lahko 

zados�mo vsakršnim zahtevam. Vabimo vas k 

ogledu in izbiri naše ponudbe.

Kdo je Dr. House?
Dr. House je blagovna znamka podjetja Sanplesk d.o.o., ki je bilo ustanovljeno leta 2011. Podjetje združuje 

strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami. Specializirali smo se za področje energetske prenove objektov, 

industrijsko sesanje, fasaderskih in slikopleskarskih del, v zadnjem času pa skupaj s tujim poslovnim 

partnerjem, za dobavo in montažo visoko kakovostnih, montažnih kovinskih in šotorskih hal. Od vsega začetka 

delujemo na področju celotne Slovenije, nekatera večja dela pa smo izvajali tudi v tujini. Za več informacij 

obiščite našo spletno stran: www.dr-house.si. 

Kaj nudimo?

montažne šotorske hale

jeklene konstrukcije in hale

energetske sanacije

industrijsko sesanje

specialna sliko-pleskarska dela



V ponudbi montažnih šotorskih hal imamo na razpologo več različnih hal, ki se razlikujejo v sami 
konstrukciji, glede na namen hale (šotor, skladišče, športne dejavnos�, proizvodnja, ...)

Naši izdelki nastajajo iz zapr�h, vroče cinkanih jeklenih profilov (sistem kakovos�, skladen s PN-EN 
ISO 1461), kot tudi iz posebnih aluminijas�h profilov s cer�fikatom EN 10204 3.1. Vsi profili se ponašajo 
z garancijo kakovos�.

Hale Dr. House so široko uporabne in načrtovane, da trajajo. Zato se obnesejo tudi v ekstremnejših okoliščinah, 
ob pojavu močnejšega vetra ali znatnejših snežnih padavin.

Pokrivni material za naše montažne hale je kakovostna prevleka iz PVC, teže 650g/m2, ki ima opravljen 
pro�požarni cer�fikat ITB in je deklarirana kot težko gorljiva.

MONTAŽNE ŠOTORSKE HALE

ATESTIRANO

36
mesecev

Hale, ki jih ponuja naše podjetje se pogosto 
uporabljajo zaradi zaščite, ki omogoča 
domačnost tudi na območjih, izpostavljenih 
močnejšemu vetru in snegu.

Vse naše hale so prekrite z materialom s PVC 
prevleko, ki ima cer�fikat ITB in je težko gorljiv.

Montaža / demontaža se lahko izvede enostavno,
v zelo kratkem času - poskrbimo za vaš čas!

Zagotavljamo nizke zagonske stroške, najboljši 
možni izkoristek, konkurenčne cene in hitro 
obdelavo naročila.

Konstrukcije so izdelane iz visoko kakovostnih 
ALU profilov ali pocinkanega jekla - dobro 
zaščitene pred korozijo, tudi po poškodbi 
zunanje plas�.

Za vse hale, skladišča, jeklene in aluminijaste 
konstrukcije nudimo 36-mesečno garancijo.
Z možnostjo podaljšanja garancije.

ZnAl
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Šotorske hale z ALU konstrukcijo
ALU montažne hale so narejene iz visoko kvalitetnih materialov, ki omogočajo razpone do 

20 m širine. Zaradi potreb po maksimalnem izkoriščanju prostora, se lahko izvedejo hale 

brez povezovalnih pletenic. Tako je celoten volumen hale izkoriščen.
Streha je običajno iz PVC ponjave, stene pa so lahko iz PVC ponjave, pločevine ali 

izola�vnih panelov.

3
 -

 6
 m

8 - 20 m

4
,5

3
 -

 9
,8

3
 m

21° naklon strehe





Šotorske hale z jekleno pocinkano konstrukcijo 
Jeklene montažne hale so narejene iz visoko kvalitetnih materialov, ki omogočajo razpone 

do 30 m širine. Konstrukcije so iz cevnih profilov ali palične konstrukcije.
Streha je običajno iz PVC ponjave, stene pa so lahko iz PVC ponjave, pločevine ali 

izola�vnih panelov.
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Dr. House: kompleksne kovinske konstrukcije

www.dr-house.si



Odločitev o izpeljavi tako velike inves�cije, kot je  
gradnja industrijske hale, je nedvomno proces, ki 
terja svoj čas in posebno pozornost. 
S ciljem, da zadovoljimo prav vse potrebe naših 
kupcev, smo poskrbeli tako za profesionalno 
svetovalno storitev, kot za celostno oblikovalsko 
analizo, na zahtevo pa tudi vizualizacijo 
načrtovanega objekta. 

KAJ JE NAŠA 
MISIJA? 

Vse konstrukcije, ki jih zgradimo, so namenjene povsem določenemu, 
zelo specifičnemu namenu. Vsaka od njih mora v celo� odigra� vlogo, 
zaradi katere se je kupec odločil, da jo zgradi. 
Gradimo velike strojne hale, kar vključuje različne vrste proizvodnih 
obratov, skladišča, hladilnice, živinorejske obrate, �pične ter posebne 
kme�jske stavbe in še mnogo več… 

www.dr-house.si



ODDELEK ZA NAČRTOVANJE 

V našem oddelku za načrtovanje se lahko pohvalimo z vrsto odličnih 
projektantov in konstrukcijskih tehnologov, ki skrbijo za najvišjo 
kakovost načrtovanih konstrukcij. Zahvaljujoč tesnemu sodelovanju 
med projektan�, tehnologi in proizvodnjo smo globoko prepričani, da 
naše konstrukcije niso le dobro premišljene, nosilne in robustne, 
temveč poleg tega še zelo ekonomične in trajne. 

Prav vsaka zgradba, ki jo načrtujemo, je odraz individualne vizije kupca. Največji poudarek 
gre usklajevanju in implementaciji našega dizajna s potrebami in zahtevami, ki jih postavi 
kupec. Izbiri ustreznega koncepta in prave rešitve pripisujemo velik pomen že v fazi 
načrtovanja.



EKONOMIČNOST

Kratek rok dobave 

Nizki stroški 

Op�mizacija funkcionalnos� 
objekta 

Prilagoditev vremenskim razmeram 

Širok razpon razpoložljivih 
dimenzij za konstrukcije 

Možnost izbora različnih 
konstrukcijskih rešitev 

POPOLNOMA 
OPTIMIZIRANI 
ZA POTREBE KUPCA 

Izbor individualnega projekta daje kupcu 

najširšo paleto možnos� za načrtovanje 

oblike in velikos� novega objekta, ob 

ohranjanju vseh standardov kakovos� ter 

prilagajanju vsem vrstam vremenskih 

razmer. 

Največje prednos� 
individualnih projektov: 

Prilagajanje osebni viziji kupca 

Fleksibilnost pri izbiri vrste in dimenzij 
konstrukcije 

Op�mizacija vzdržljivos� objekta 

Prilagoditev snežnim razmeram in vetru v 
vseh klimatskih pogojih 

Visoka kakovost obojega: oblikovanja 
in konstrukcije objekta 

Standardni projek� Individualni projek� 

Kar mi imenujemo standardni projek�, so 

projek� konstrukcij oz. objektov, ki so v celo� 

narejeni pri nas in združujejo celovit nabor 

lastnih, originalnih rešitev in proizvodnih 

zmogljivos�. 



Jeklene
konstrukcije

Palična konstrukcija 
Dvostenski okvir, 

narejen iz vpetega dvojnega nosilca 
Dvostenski okvir, 

narejen iz dvojnega nosilca 

Jeklene konstrukcije, namenjene za hale, ki jih 

dobavimo, so zagotovo med najmočnejšimi 

konstrukcijami na trgu. 



Razlog za kakovost ni le dobro 

načrtovanje, temveč tudi 

strokovna in temeljita izvedba. 



STROKOVNA IZVEDBA 





Montažne šotorske hale
Ponujamo šotorske hale in skladišča v različnih velikos�h, širine od 6 

do 30 metrov in neomejene dolžine (v modulih, dolžine po 5 

metrov). Razpoložljive višine stranskih sten so med 2 in 6 metri.

Industrijske hale – jeklene konstrukcije
Naše industrijske hale zagotavljajo prilagodljivo rešitev za 

poslovanje, s poudarkom na ergonomiji, uporabnos� in este�ki. 

Zahvaljujoč sodobnim proizvodnim zmogljivos�m lahko zadovoljimo 

pričakovanja najzahtevnejših kupcev, začenši s projek�ranjem in na 

koncu z dobavo montažnih konstrukcij ali celih zgradb. Gradimo 

dvorane in objekte, ki ustrezajo vsem sodobnim standardom. Zanje 

so značilni visoki standardi varnos� in kakovos�. Implemen�rali smo 

različne op�mizacije proizvodnih procesov, na podlagi česar 

zagotavljamo zmanjšanje teže konstrukcije, kakor tudi stroškov 

gradnje.

Energetske sanacije objektov
Energetske sanacije eno in večstanovanjskih zgradb zajemajo 

celovito obnovo obstoječih objektov, kar na eni strani prinaša 

izpolnjevanje najzahtevnejših kriterijev energetske varčnos�, na 

drugi strani pa hkra� ponuja še lepotno prenovitev zunanjos�, kakor 

tudi notranjos� vašega objekta.

Estetska prenova industrijskih objektov z industrijskim 

sesanjem (čiščenje), sanacijo poškodb ter pleskanjem
Nedvomno ni tako »umazanega« industrijskega objekta, ki mu z 

najsodobnejšo tehnologijo in boga�mi izkušnjami nebi bili kos. Z 

industrijskim sesanjem dodobra očis�mo vse površine, saniramo 

poškodovana mesta, jih zašči�mo in vse površine kakovostno 

prepleskamo z barvami, posebej namenjenimi za visoke mehanske 

in kemične obremenitve. Dela izvedemo hitro in učinkovito ter s 

svojimi postopki ne oviramo vašega poslovanja. 
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Energetska in lepotna 

kirurgija stavb


