
Od leta 1997.
Uspešno poslujemo že od ustanovitve.
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TEHNOLOGIJA ČISTIH PROSTOROV 

OPERACIJSKE DVORANE
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Opikar je družinsko podjetje s sedežem v 
Logatcu v Sloveniji.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1997 in ima 
približno 70 zaposlenih.
Leta 2020 je bilo ustanovljeno podjetje OPIKAR 
GmbH v Münchnu v Nemčiji.
Glavne dejavnosti podjetja se delijo na 
tri različne oddelke – HVAC, čiste sobe in 
operacijske dvorane.
Primarno se osredotočamo na farmacevtsko, 
biotehnološko, polprevodno, avtomobilsko, 
prehrambno in zdravstveno industrijo in 
industrijo pijač.
OPIKAR je prisoten v večini evropskih držav, 
s poudarkom na države DACH, BENELUX 
in nordijske pokrajine, kjer sta kakovost 
zaključenih projektov zelo priznana in                                                                                                                                               
spoštovana na vseh področjih.
Prednosti našega podjetja so kakovost, 
profesionalnost, zanesljivost, fleksibilnost, 

O nas

USTANOVITEV
1997

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH

okoli 70

Prodaja 
Avstrija 20 %
Nemčija 20 %
Nizozemska 15 %
Švica 15 %
Belgija 10 %
Savdska Arabija  7 %
Slovenija 6 %
Irska 4 %
Ostalo 3 %

ODDELKI 
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA & 

CEVNE INSTALACIJE 

TEHNOLOGIJA ČISTIH PROSTOROV 

OPERACIJSKE DVORANE

neodvisnost, disciplina in v rezultate usmerjena 
filozofija. Razpolagamo z najnovejšo delovno 
opremo in vozili, kar nam zagotavlja najboljšo 
izhodiščno točko.
Podjetje je razdeljeno na različne oddelke, kot 
so vodstvo, prodaja in nabava, finance, uprava, 
marketing, montaža in delovanje, načrtovanje 
in inženiring, raziskava, razvoj in proizvodni 
oddelek.
Vsi delovni procesi pri podjetju OPIKAR so v 
skladu z EN ISO 9001:2015 - Sistemom vodenja 
kakovosti, EN ISO 14001:2015 - Sistemi ravnanja 
z okoljem in ISO 45001:2018 - Standardom za 
sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu.
Kmalu bomo tudi pridobili  EN ISO 3834-2:2021 
(Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju 
kovinskih materialov).
Vsi naši vodje inštalacij so si pridobili certifikat 
SCC. Naše podjetje ima oceno kreditne 
sposobnosti AAA++.
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Trenutna tržišča: 

Poudarek je na države DACH (Nemčija, Avstrija, Švica), 

BENELUX (Belgija, Nizozemska), nordijske države in Bližnji vzhod

Spoznajte našo prisotnost

Reference

Farmacevtska industrija, biotehnologija,  
kemični proizvodi (biološke vede)
BAYER PHARMA, LEVERKUSEN (Nemčija); LONZA, STEIN (Švica);  
EUROGENTEC KANEKA, LIEGE (Belgija); MERCK SHARP & DOHME - MSD BIOTECH,  
DUBLIN (Irska); LEK (član skupine SANDOZ, NOVARTIS), LJUBLJANA (Slovenija); 
BIONTECH, MAINZ (Nemčija); ROCHE, PENZBERG (Nemčija); GSK, MARBURG (Nemčija) 

Polprevodniki, Mikroelektronika  
(napredni tehnološki obrati)
MED-EL, INNSBRUCK (Avstrija); INFINEON, VILLACH (Avstrija);  
BOSCH, DRESDEN (Nemčija)

Avtomobilska industrija
HELLA KGaA HUECK, LIPPSTADT (Nemčija); HELLA FAHRZEUGTEILE, 
GROßPETERSDORF (Avstrija); HELLA SATURNUS, LJUBLJANA (Slovenija);
COLLINI, HOHENEMS (Avstrija); ZKW, KRUŠOVCE (Slovaška)

Prehrambna industrija in industrija pijače
GLANBIA NUTRITIONALS, ORSINGEN-NENZINGEN (Nemčija);
LIEKEN BROT UND BACKWAREN, BREHNA-SANDERSDORF (Nemčija); 
ZOTT, MERTINGEN (Nemčija); MOSA MEAT, MAASTRICHT (Nizozemska)

Ostalo
BLUM, BREGENZ (Avstrija); XXXLutz, LAUTERACH (Avstrija); ÖBB, RANKWEIL (Avstrija)

5

Zdravstvena industrija
PEDIATRIČNA KLINIKA, LJUBLJANA (Slovenija); UKC (UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER) – 
UROLOGIJA, LJUBLJANA (Slovenija); EMG (EXPERTS MEDICAL GROUP), JEDDAH (Savdska Arabija)
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Naše podjetje nudi načrtovanje in gradnjo vseh mehanskih inštalacij, vključno z ogrevanjem in prezračevanjem 
in klimatizacijo (HVAC), v visokotehnoloških objektih, recimo za področja bioloških ved in naprednih tehnologij.

Obseg našega dela pokriva načrtovanje, inženiring, dobavo, montažo in zagon HVAC in cevnih inštalacij.

Na podlagi internega inženiringa pripravimo tehnične delavniške risbe za izvedbo in pripravimo projektno 
dokumentacijo izvedenih del za predajo.

Prizadevamo si k sodelovanju z globalno priznanimi dobavitelji in zagotavljanju najvišjih standardov kakovosti.

Po zaključku in predaji projekta končnemu uporabniku ali kupcu nudimo tudi popolno vzdrževanje objektov 
s pomočjo našega visoko usposobljenih in izobraženega kadra in sredstev.

Načrtovanje in Inženiring

Dobava in/ali montaža komponent za prezračevanje (HVAC)

Dobava in/ali montaža cevnih inštalacij

Vzdrževanje komponent HVAC

Prezračevanje in klimatizacija (HVAC) in  
cevne inštalacije

 HITROST

Naša velika prednost je naša odzivnost. 
V najkrajšem možnem času bomo 
odgovorili na Vaša vprašanja in Vam 
pomagali rešiti problem.

 ZANESLJIVOST

Svoje delo bomo opravili kakovostno in 
znotraj dogovorjenega časa, v skladu z 
dogovori in pričakovanji kupca.

 IZKUŠNJE

Na področju klimatizacije imamo 
dolgoletne izkušnje od leta 1997, na 
področju čistih sob pa od leta 2012. Naše 
podjetje ima EN ISO 9001:2015, EN ISO 
14001:2015 in ISO 45001:2018 certifikate.

 NEODVISNOST

Uporabljamo lastna vozila in napredno 
orodje, kar nam zagotavlja največjo 
možno fleksibilnost in neodvisnost.

Odkrijte naše prednosti
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Naše storitve vključujejo inženiring, dostavo po naročilu in montažo celotne opreme čiste sobe, kot so stene, 
stropi, vrata, okna, zračne zapore, filtri itd.

Predvsem smo prisotni v farmacevtski industriji in proizvodnih obratih s specifičnimi zahtevami po absolutno 
čistem/sterilnem zraku.

Razvijemo lahko zelo poglobljene inženirske pristope v zgodnjih fazah projekta, kar privede do krajšanja čas 
izgradnje, ker vnaprej razjasnimo situacijo. 

Načrtovanje in Inženiring 

Montaža čistih sob

Tehnologija čistih sob Operacijske dvorane

OPIKAR je razvil modularne steklene operacijske dvorane, ki ne potrebujejo temelja ali stenske opore.

Naše modularne steklene operacijske dvorane so samostoječi sistemi, ki omogočajo hitro montažo v različnih 
situacijah na lokaciji. Vsi stenski paneli so izdelani v našem proizvodnem obratu in pripravljeni na montažo.

Rezultat take rešitve je hitra sestava ob znižanih stroških. Stenski paneli so izdelani iz ekstrudiranih aluminijevih 
profilov z visoko trdoto, izolacijske mase, pločevinaste plošče na hrbtni strani (tehnično področje) in varnostne-
ga stekla na notranjosti. Na željo kupca nudimo tudi natis barv in motivov s keramičnim črnilom.

Vsi izrezi za opremo in pripomočke so narejeni vnaprej v našem proizvodnem obratu. Vgrajena oprema, kot so 
nadzorne plošče ali zasloni so pripravljeni na namestitev.

Poleg stekla lahko uporabljamo tudi HPL in pločevinaste plošče, tako da lahko združimo različne materiale.

Naša največja prednost je fleksibilnost in sposobnost ponujanja rešitev 'na ključ' za operacijske dvorane, vse 
od inženiringa arhitekture in komponent HVAC do izdelave in popolne namestitve, certificiranja in za uporabo 
pripravljenih operacijskih dvoran.
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Ime podjetja: OPIKAR d. o. o.

Naslov: Obrtniška ulica 6c, 1370 Logatec, Slovenija

Telefon: +386 40 729 402

E-pošta: info@opikar.com

Davčna številka: SI36903825

Registracijska številka: 7180616000

Standardna klasifikacija dejavnosti: 43.220 

Direktorji: Vladimir Puntarić, Luka Puntarić

Prokuristi: Saša Puntarić Makuc, Nina Puntarić

Bančna številka: SI56 0475 2000 3098 327 (Nova KBM)

SI56 0202 5026 4204 339 (NLB)

Sedež



OPIKAR GmbH  |  T: +49 171 7532744  |  
Maistraße 20, 80337 München  |  Nemčija – EU

OPIKAR d. o. o.  |  T: +386 40 729 402  |  
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