
Od leta 1997.
Uspešno poslujemo že od ustanovitve.

MODULARNE 
STEKLENE  
OPERACIJSKE 
DVORANE
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ZGODOVINA

Opikar je družinsko podjetje in ima sedež 
v Logatcu v Sloveniji. Naše podjetje je bilo 
ustanovljeno leta 1997 in zaposluje približno 
70 ljudi. Od ustanovitve naprej podjetje 
neprestano in stabilno raste po številu 
zaposlenih, obsegu letnega prometa in 
obsegu storitev ter dobave.

Prvotna osrednja dejavnost podjetja 
pri ustanovitvi je bila namestitev HVAC 
(cevovodi), kar se je hitro razširilo na 
izgradnjo čistih prostorov in klimatizacijskih
naprav v tehnično zahtevnih zgradbah 
(farmacija, biotehnologija, kemijska 
industrija, polprevodniki, živila in pijača, 
avtomobilska industrija, ipd.). 

Podjetje ima v lasti in upravlja z lastno 
logistično mrežo, izjemno modernimi 
transportnimi vozili, orodji in opremo, kar 
zagotavlja zanesljivo delovanje z maksimalno 
fleksibilnostjo in neodvisnostjo.

Leta 2018 smo svoje dejavnosti dopolnili z 
montažo drugih mehanskih instalacij (cevne 
inštalacije), kot so sistemi za gretje, hlajenje, 
paro, sanitarni sistemi, sistemi za pitno vodo, 
ipd. Hkrati smo leta 2018 v podjetju pričeli s 
projektiranjem in inženiringom mehanskih 
inštalacij za HVAC in čiste prostore. 

Leta 2020 smo dejavnosti razširili na področje 
razvoja, proizvodnje in montažo steklenih 
operacijskih dvoran in steklenih čistih sten.
Hkrati smo tudi ustanovili podjetje OPIKAR 
GmbH v Münchnu v Nemčiji.

Dobro znane prednosti našega podjetja 
so kakovost, profesionalnost, zanesljivost, 
fleksibilnost, neodvisnost, disciplina in v 
rezultate usmerjena filozofija. 

To vse zagotavlja, da so naši dogovori in 
pogodbe s strankami zaključeni in izpolnjeni 
resno in zelo uspešno.

Podjetje je razdeljeno na različne oddelke, kot 
so vodstvo, prodaja in nabava, finance, uprava, 
marketing, inštalacije in delovanje, projektiranje 
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), ISO 45001:2018 (Standardom za 
sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu) in 
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++.

Prvotne kirurškim posegom namenjene sobe 
so imenovali operacijske dvorane, saj so bile 
dvorane, ki so bile zgrajene v slogu galerij z 
namenom javnega ogledovanja. V začetku 19. 
stoletja so bile kirurške operacije oglaševane v 
časopisih in na koncu posega je kirurg včasih 
požel aplavz publike, ki je plačala ogled. 

Ni bilo nevsakdanje, da je bil kak poseg presta-
vljen, saj je bilo zaradi prevelikega javnega pov-
praševanja treba poiskati večjo dvorano.

Oblika operacijskih dvoran in pomožnih pro-
storov se je čez leta odzvala na spremembe pri 
kliničnih potrebah in postopkih. Vsa oprema v 
prostorih je izdelana iz materialov, ki se jih eno-
stavno opere, vsi koti so zaobljeni, okvirji oken 
so poravnani na notranjo površino sten.

Minimalna hitrost izmenjave zraka v opera-
cijskih dvoranah je 20 izmenjav na uro. HEPA 

filtri zagotavljajo čisti zrak, ki je nujen za okolje 
v operacijskih sobah. Filtri so postavljeni v la-
minarnem pretočnem sistemu, ki je nameščen 
na stropu, oziroma so posamezni HEPA mo-
duli po navadi vgrajeni v strop ali na steno na 
najvišji možni višini zaradi omejenega prostora 
v tehničnem področju. Prezračevalni sistem 
obenem zagotavlja pozitiven zračni tlak, kar 
preprečuje pretok zraka v operacijsko dvora-
no iz ostalih prostorov. Za pozitiven zračni tlak 
mora biti vsota povratka, izpusta in uhajanja 
nižja od dovoda. 

OPIKAR vam za operacijske dvorane nudi 
rešitev ‘na ključ’, ki vključuje arhitekturo ope-
racijskih dvoran, kot so stene, stropi, nadzor 
postopkov v operacijski dvorani, projektiranje 
in inštalacija HVAC, vse od faze projektiranja 
do namestitve.

OPERACIJSKE 
DVORANE
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Celostne kompleksne rešitve na enem mes-
tu: Svetovanje, konceptna zasnova, inženiring, 
proizvodnja, dostava, namestitev in certificira-
nje steklenih operacijskih dvoran, poprodajne 
storitve in vzdrževanje.

Naše storitve so zasnovane ‘na ključ’ - od 
HVAC, mehanskih, arhitekturnih (stene, strop) 
in elektrotehničnih storitev do dokumentacije, 
avtomatizacije, dobave kirurške opreme (po 
potrebi), itd.

Vi nam le sporočite velikost operacijske dvorane, 
ki jo potrebujete, in mi poskrbimo za ostalo.

• S temeljem ali brez

• Lasten razvoj, ki omogoča po meri 
prilagojene rešitve –  
»po meri oblikovane rešitve«

• Samopodporni sistem

• Na namestitev pripravljene 
steklene stene z vgrajeno 
standardno opremo

• Predpripravljene odprtine za 
opremo in pripomočke

• Modularni sistem, ki omogoča 
kombiniranje različnih materialov 
znotraj operacijske dvorane

• Enostavna nadgradnja in nizki stroški 
vzdrževanja

• Dostop do opreme s hodnika ali 
operacijske dvorane

 POGLED IZ TEHNIČNEGA OBMOČJA3D MODEL

NAŠE 
PREDNOSTI

Modularna operacijska dvorana OPIKAR je 
samostoječi sistem brez temelja za podporo stekla.

Steklo je vgrajeno v panelno ploščo, ki je 
sestavljena iz aluminijastega okvirja, izolacijske 
mase in pločevinaste plošče na hrbtni strani.

Nudimo tudi drugo obliko steklenih panelov, ki 
podpirajo steklo na obeh straneh.

Steklo je zaradi gladke površine, ki omogoča 
enostavno čiščenje, eden izmed najprimernejših 
materialov za razkuževanje.

Poleg tega je tudi odporno proti vsem 
razkužilom, ki se uporabljajo za čiščenje.
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OPIKAR STENSKI PANEL TIP SL1

• Debelina 40 mm 

• Dimenzije: širina 200-1000 mm, višina 200-3000 mm

• Oznaka CE
• Preizkušeno do 100 Pa

• Izdelano v skladu z Dobro proizvodno prakso

• Odziv na ogenj v skladu z A2-s1-d0,  
v skladu z HRN EN 13501-1:2019

• Zvočna izolacija do Rw=31 Db,  
v skladu z HRN EN ISO 717-1:1998

• 6 mm debelo kaljeno steklo v skladu s  
SIST EN 12150-2 in SIST EN 14179-2

• Steklo premazano z emajl premazom v skladu z R

• Digitalni tisk s keramičnim črnilom za motive  
in slike v visoki ločljivosti

• Izolacija iz 33 mm debele steklene volne,  
z odzivom na ogenj po A1, v skladu z EN 13501-1 in  
visoko gostoto 100 kg/m3

• Okvir narejen iz ekstrudiranega aluminija  
AW6061 T6 z visoko trdoto

• 0,8 mm debele pocinkane železne plošče  
barvane v skladu z RAL tabelo

OPIKAR STENSKI PANEL TIP S1

• Rešitev za platiranje brez hrbtne stene  
za nižanje stroškov 

• Rw=32 dB; A2-S1-d0
• Navpična ojačitev znotraj steklenega panela  

za širine, ki presegajo 600 mm

• Pocinkane železne ojačitve znotraj  
steklene stene za vgrajeno opremo

• Predpripravljene odprtine za opremo 

OPIKAR STENSKI PANEL TIP SS1

• Debelina 40 mm 

• Dimenzije: širina 200-1000 mm,  
višina 200-3000 mm

• Oznaka CE

• Preizkušeno do 100 Pa

• Izdelano v skladu z Dobro proizvodno prakso

• Dvojno 6 mm debelo kaljeno steklo v skladu s  
SIST EN 12150-2 in SIST EN 14179-2

• Steklo premazano z emajl premazom  
v skladu z RAL tabelo

• Digitalni tisk s keramičnim črnilom za  
motive in slike v visoki ločljivosti

• Različne barve in motivi na obeh straneh

• Okvir narejen iz ekstrudiranega aluminija  
AW6061 T6 z visoko trdoto

• Zaščita pred vlago znotraj okvirja

• Navpična ojačitev znotraj steklenega panela za širine,  
ki presegajo 600 mm

• Primeren za ločevalne stene

• Primeren za prozorne stene iz dvojnega stekla

• Primeren za popolnoma poravnana okna

OKVIR IZ ALUMINIJA

POVEZOVALNI PROFIL

STEKLO / HPL

PVC TLA

STEKLO / HPL

STENSKI
SISTEMI

OKVIR IZ ALUMINIJA 

POVEZOVALNI PROFIL

PLOČEVINASTA PLOŠČA

STEKLENA VOLNA
STEKLO / HPL

PVC TLA
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OPIKAR STENSKI PANEL TIP HPL1 

• Debelina 40 mm

• Dimenzije: širina 200-1000 mm, višina 200-3000 mm

• Oznaka CE

• Preizkušeno do 100 Pa

• Izdelano v skladu z Dobro proizvodno prakso

• Odziv na ogenj v skladu z C-s2, d0

• Zvočna izolacija do Rw=33 dB, v skladu z HRN EN ISO 717-1:1998

• 6 mm debel HPL, v skladu z EN 438-3

• Izolacija iz 33 mm debele steklene volne, z odzivom na ogenj po A1,  
v skladu z EN 13501-1 in visoko gostoto 100kg/m3

• Okvir narejen iz ekstrudiranega aluminija AW6061 T6  
z visoko trdoto

• Rešitev za oblaganje

• Navpična ojačitev znotraj steklenega panela za širine,  
ki presegajo 600 mm

• Pocinkane železne ojačitve znotraj steklene stene  
za vgrajeno opremo

• Predpripravljene luknje za opremo

OPIKAR LED STENSKI PANEL

• Debeline 150 mm z LED ohišjem

• Dimenzije: 800 x 550 mm (d x v), 1000 x 550 mm (d x v)

• 6 mm debelo kaljeno steklo v skladu s SIST EN 12150-2 in  
SIST EN 14179-2 

• Okvir izdelan iz ekstrudiranega aluminija  
AW6061 T6 z visoko trdoto

• V notranjost panela vgrajene LED luči

• Popolnoma poravnane

OPIKAR PANEL ZA MEDICINSKE PLINE

• Iz 1 mm debelega nerjavečega jekla AISI 304

• HPL 6 mm, po naročilu

• 1 mm debel AISI 316, po naročilu

• Dimenzije: širina 200-1000 mm, višina 200 mm

• Primerne za različne priključke za medicinske pline

• Nerjaveče jeklo/HPL plošča sta popolnoma poravnana  
z našim stenskim sistemom

• Brez hrbtne plošče za lažji dostop

• Z ali brez priključka za medicinske pline

• Draeger priključki za medicinske pline,  
v skladu z DIN EN ISO 9170-1, DIN 13260-2, po naročilu

OPIKAR PANEL Z ELEKTRIČNIMI 
VTIČNICAMI

• Iz 1 mm debelega nerjavečega jekla AISI 304

• 6 mm debel HPL

• 1 mm debel AISI 316 po naročilu

• Dimenzije: širina 200-1000 mm, višina 200 mm

• Primerne za različne električne vtičnice

• Nerjaveče jeklo/HPL plošča sta popolnoma poravnana  
z našim stenskim sistemom

• Brez hrbtne plošče za lažji dostop

• Z ali brez električnih vtičnic

STENSKI
SISTEMI
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OPIKAR  
LCD NADZORNA PLOŠČA

• Dobava in namestitev

• 22“ zaslon

• Na voljo v različnih dimenzijah

• ON/OFF nadzor luči zasedenosti OD

• Upravljanje operacijske osvetlitve/zatemnitev

• Upravljanje splošne razsvetljave/zatemnitev

• Upravljanje Horizontalne LED stenske 
razsvetljave/zatemnitev

• Krmilnik za vklop/izklop rentgenske luči

• Upravljanje UV luči

• Čas, datum

• Upravljanje prezračevanja

• Nadzor odstranjevanja anestetičnih plinov

• Krmilnik za vklop/izklop blažilnika

• Nadzor temperature in vlažnosti

• Diferenčni tlak in nadzor nasičenosti  
HEPA filtracije

• Spremljanje tlaka plina

• Kronometer

• Upravljanje avtomatskih vrat

• Izkop vrat med operacijo

• MP3 prevajalnik

STANDARDNA
OPREMA
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HERMETIČNO ZAPRTA  
DRSNA VRATA
• Hermetično zaprta drsna vrata Ditec Valor HH

• Dobava in namestitev

• Debelina krila je 60 mm

• Krilo je popolnoma zastekljeno ali iz nerjavečega jekla

• Enokrilna ali dvokrilna vrata

• Vrata s svinčenim zaslonom debeline 1, 2 ali 3 mm za 
zaščito pred rentgenskim sevanjem

• Okrogla ali pravokotna okna

• Nestrupena silikonska tesnila

• Poravnani profili na notranjih stenah

• Okvir za različne debeline sten

STANDARDNA
OPREMA

STROP Z LAMINARNIM 
PRETOKOM ZRAKA
• Dobava in namestitev

• Absolutna HEPA filtracija

• Ohišje iz 1 mm debelega nerjavečega jekla  
AISI 304

• Perforirano nerjaveče jeklo AISI 304

• Izmenljiv HEPA filter

• Hitrost pretoka zraka 0.15-0.30 m/s

• ASHRAE

• Standardna odprtina 0110 mm za svetilna telesa

• DOP priključek

• Nadzor nasičenosti filtra

• AISI 316, po naročilu

• Tekstilni difuzor po naročilu

• Različne dimenzije na voljo po naročilu

• V skladu z DIN 1946-4
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ODVODNE REŠETKE

• Dobava in namestitev

• 625 x 625, 625 x 425, DIN 1946-4

• AISI 304

• AISI 316, po naročilu

• Brušeno ali polirano nerjaveče jeklo

• Okrogle ali pravokotne  
perforirane rešetke

• Na voljo v različnih dimenzije

• G4 filter je vključen 

• Odstranljive perforirane rešetke  
brez uporabe orodij

STROPNA LED RAZSVETLJAVA

• Dobava in namestitev

• 42,5W, 45,2W

• 230V/50Hz

• Z električnim napajanjem

• IP65

• 4000 K

• 6460 lm, 6920 lm

• Življenjska doba je 60.000 ur

ELEKTROPREVODNA  
PVC TLA

• v skladu z EN ISO 10581 (EN 649)

• 2 mm debeline, v skladu z EN 428

• Ocenitev elektrostatičnega obnašanja  
po EN 1815, < 2 kV

• Odziv na ogenj v skladu z Bfl-s1

• Toplotna prevodnost je v skladu  
z EN ISO 10456 (EN 12524) 0.25 W/(m.K)

• Oznaka CE po EN 14041

• Na voljo v različnih barvah

OPIKAR STROP ZA  
OPERACIJSKE DVORANE

• Debeline 34 mm

• Neprehodna

• Standardne dimenzije 600 x 600 mm

• Po naročilu na voljo v različnih dimenzijah 

• Standardne barve RAL 9002 ali RAL 9010

• Z ali brez notranje toplotne izolacije 

• Pobarvano galvanizirano jeklo debeline 0,8 mm

• Odstranljiv stropni panel brez uporabe orodij

• Preprost dostop do tehničnega področja

STANDARDNA
OPREMA
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ZASLON

• Predpripravljene luknje 
za namestitev opreme in 
pripomočkov

• Konzolni sistem za težjo opremo

• Dostop to opreme iz hodnika ali 
operacijske dvorane

STANDARDNA
OPREMA
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Rešitve za oblaganje vseh 
tipov sten.

Stena ni potrebna za 
namestitev sistema oblog 
(min. debelina 50 mm).

SERVICE 
CORRIDOR

PASS THROUGH BOX MONITORGLASS/HPL GLASS/HPL GLASS/HPL/SHEET METAL

Enopanelna pregradna stena 
s steklom ali HPL na obeh 
straneh (debeline 40 mm).

Dvojna stena s prehodno 
odprtino oziroma drugo 
vgradno opremo.

STEKLO / HPL STEKLO / HPL STEKLO / HPL / 
PLOČEVINASTA PLOŠČA

Dvojna stena za vgrajeno 
opremo, ki je vidna na eni strani 
stene.

Dvojna stena s službenim 
hodnikom.

ZASLON

SLUŽBENI 
HODNIK

PODROBNOSTI 
O NAMESTITVI

PREHODNA ODPRTINA



20 21

GLASS-GLASS PANEL

GLASS GLASS

PVC FLOOR

FLOOR GUIDE
AL PROFILE

CONNECTION
TUBE

ROCKWOOL
INSULATION

40

50

GLASS-SHEET METAL PANEL

GLASS SHEET METAL

ROCKWOOL
INSULATION

ALUMINIUM
PROFILE

CONNECTION TUBE
FLOOR GUIDE

PVC FLOOR

40

WALL-CEILING DETAIL

PVC OR ALUMINIUM COVE

WALL PANEL

CEILING PANEL

INTERNAL FLOOR GUIDE

PVC OR ALUMINIUM COVE

WALL PANEL

CEILING PANEL

PVC FLOOR50

GLASS-GLASS PANEL

GLASS GLASS

PVC FLOOR

FLOOR GUIDE
AL PROFILE

CONNECTION
TUBE

ROCKWOOL
INSULATION

40

50

GLASS-SHEET METAL PANEL

GLASS SHEET METAL

ROCKWOOL
INSULATION

ALUMINIUM
PROFILE

CONNECTION TUBE
FLOOR GUIDE

PVC FLOOR

40

WALL-CEILING DETAIL

PVC OR ALUMINIUM COVE

WALL PANEL

CEILING PANEL

INTERNAL FLOOR GUIDE

PVC OR ALUMINIUM COVE

WALL PANEL

CEILING PANEL

PVC FLOOR50

PANEL STEKLO-STEKLO PANEL STEKLO-PLOČEVINASTA PLOŠČA PODROBNOSTI O STENI IN STROPU NOTRANJE VODILO TAL

PODROBNOSTI 
O NAMESTITVI

STEKLO STEKLO

IZOLACIJA 
IZ STEKLENE 

VOLNE

ALU PROFIL

PVC TLA

POVEZOVALNI 
PROFIL

VODILO TAL

STEKLO PLOČEVINASTA 
PLOŠČA

IZOLACIJA 
IZ STEKLENE 

VOLNE

POVEZOVALNI PROFIL

VODILO TAL
ALU PROFIL

VODILO TAL

STROPNI PANEL

PVC ALI ALUMINIJAST 
ZAOBLJENI ZAKLJUČEK

STENSKI PANEL

STROPNI PANEL

PVC ALI ALUMINIJAST 
ZAOBLJENI ZAKLJUČEK

STENSKI PANEL

PVC TLA
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KONTAKT

Luka Puntarić 
Direktor prodaje / COO

T: +386 40 729 402
luka.puntaric@opikar.com

Jure Milošević
Prodaja in razvoj poslovanja

T: +386 41 719 907
jure.milosevic@opikar.com

Nina Puntarić. 
Vodja marketinga

T: +386 40 121 081
nina.puntaric@opikar.com

Vlado Puntarić 
Generalni direktor / CEO

T: +386 41 767 033
vlado.puntaric@opikar.com 



PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA &  
CEVNE INSTALACIJE 

TEHNOLOGIJA ČISTIH PROSTOROV

OPERACIJSKE DVORANE

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

info@opikar.com  |  www.opikar.com

OPIKAR d. o. o.  |  T: +386 40 729 402
Obrtniška ulica 6c, 1370 Logatec  |  Slovenija – EU
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