
ZANESLJIV, VISOKO USPOSOBLJEN IN KAKOVOSTEN 

PARTNER ZA NAČRTOVANJE, PROJEKTIRANJE IN 

IZVAJANJE PROJEKTOV V KOVINSKI INDUSTRIJI, Z 

NAJBOLJE ZALOŽENO SPECIALIZIRANO TRGOVINO ZA 

KOVINARJE IN DOMAČE MOJSTRE



Struktura 
podjetja

Temelji 
poslovanja
Metal ing skupina združuje tri ključne dejavnosti – INŽENIRING, 
PROIZVODNJO IN TRGOVINO, ki so med seboj prepletene na 
način, da lahko našim naročnikom ponudimo celostne storitve 
pod eno streho. Na področju inženiringa s strokovno ekipo 
poskrbimo za izvedbo od uvodnega snovanja idej do končne 
realizacije. 
S pomočjo lastne proizvodnje lahko zagotovimo vrhunske 
rešitve na področju strojegradnje, transportno skladiščne 
opreme ter vseh vrst kovinskih konstrukcij in palet. 
Ponudbo dopolnjuje tudi specializirana trgovina  Prodajni center 
Železnina, kjer najdete širok izbor orodja, jekla, inoxa, vijačnega 
materiala idr.

Zagotavljanje 
kakovosti
Pri vsem, kar počnemo, na prvo mesto postavljamo kakovost. 
Ta je namreč rdeča nit delovanja Skupine, ki si na vseh področjih 
dela in poslovanja prizadeva v popolnosti zadovoljevati potrebe 
in pričakovanja naših kupcev. Kakovost garantiramo tako s 
pridobljenim ISO certifikatom kot z našim delom, tradicijo in 

odličnimi referencami. 

Inženiring

Proizvodnja

Temelji poslovanja      2

Trgovina

METAL ING 
SKUPINA, d.o.o.

Prodajni center 
ŽELEZNINA

KOVINAR, 
Novo mesto, d.d.



3      O podjet ju O podjetju     4

“



ProizvodnjaInženiring
Z lastno ekipo strokovnjakov ali s pomočjo pogodbenih partnerjev za načrtovanje 
in projektiranje vam zagotavljamo profesionalne storitve inženiringa. 

• uvodne razgovore z investitorjem,

• svetovalno-tehnična opravila,

• snovanje idejnih rešitev,

• vodenje projektov, 

• izdelavo projektne in tehnične dokumentacije,

• strokoven nadzor nad izvedbo projektov,

• terminsko spremljanje poteka del,

• koordinacijo izvajanja del z ostalimi izvajalci,

• zagone in testiranja,

• primopredajo.
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Transportno skladiščna 
oprema
Izdelujemo vse vrste transportne skladiščne 
opreme (tračni, verižni, valjčni transporterji, 
dvižne naprave, prekladalne naprave, zalogovniki, 
hladilne linije …), in sicer tako na osnovi lastne 
dokumentacije kot na osnovi dokumentacije 
naročnika. Poskrbimo tudi za montažo in izvedbo 
projektov na »ključ«.

Strojegradnja
Proizvajamo namenske stroje za gumarsko, 
avtomobilsko, farmacevtsko ter ostalo procesno 
industrijo.
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Kovinske konstrukcije
Izbirate lahko med široko paleto kovinskih 
konstrukcij ter njihovih delov (strešne 
konstrukcije, predelne stene, kovinski 
nadstreški, podesti, stopnice, ograje, 
kovinska vrata in okna …), ki jih proizva-
jamo na podlagi lastne dokumentacije ali 
po načrtih naročnika. Poskrbimo tudi za 
montažo.

Kovinske palete
Proizvajamo vse vrste kovinskih palet za 
potrebe logistike v proizvodnih procesih, 
od unikatnih palet pa do velikoserijske 
proizvodnje, predvsem za avtomobilsko 
industrijo, in sicer po lastni dokument-
aciji ali po načrtih naročnika. Ravno tako  
izdelujemo vse vrste kovinskih izdelkov  
oziroma polizdelkov po zahtevah naročnika.
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Transportni vozički
Specializirani smo za izdelavo vseh vrst 
industrijskih transportnih vozičkov.

Storitve
Nudimo splošne ključavničarske storitve, 
montažna oz. vzdrževalna dela, izdelavo 
strojnih elementov, antikorozijsko zaščito 
kovin, plazemski in laserski razrez, kriv-
ljenje, razrez na škarjah. 
Poskrbimo tudi za prevoz do strank z 
lastnim prevoznim sredstvom.

5

3

4

Zakaj izbrati nas?
•  Imamo vsa potrebna znanja in vire,

•  nudimo visoko strokovne storitve 
 v dogovorjenem roku, 

•  imamo dolgoletne izkušnje, 

•  smo konkurenčni, zanesljivi in odgovorni,

•  naravnani smo k inovativnosti,

•  znamo prisluhniti potrebam in željam 
 naročnika, 

•  uspešno sodelujemo s kooperanti in 
 poslovnimi partnerji.
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“S STROKOVNO USPOSOBLJENIMI 
ZAPOSLENIMI NUDIMO 4.000 UR 

KAPACITET MESEČNO.



PRODAJNI 
PROGRAM

Črna metalurgija

Barvna metalurgija

Nerjavno jeklo

Vijačni program

Ročno in strojno orodje

Varilna tehnika

Transportna kolesa

Strojni elementi

Barve in razredčila

Zaščitna sredstva

“ NAJBOLJE ZALOŽENA SPECIALIZIRANA TRGOVINA ZA   
 KOVINARJE IN DOMAČE MOJSTRE NA DOLENJSKEM

V našem Prodajnem centru Železnina vam poleg široke izbire izdelkov zagotovimo 
tudi strokovno svetovanje in pomoč pri izbiri optimalne opreme. Naši prodajalci so 
odlično strokovno podkovani, poleg tega pa nam povezanost dejavnosti omogoča, 
da vam v najkrajšem času zagotovimo tudi zahtevnejše rešitve po meri.
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Hrvaška
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Slovenija
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9      Prodajni center Železnina

Prodajni center 
ŽELEZNINA



www.kovinar-nm.si

KOVINAR, Novo mesto, d.d.
Ljubljanska cesta 36

8000 Novo mesto, Slovenija

 

T: +386 (0)7 33 22 316

F: +386 (0)7 33 23 139

E: tajnistvo@kovinar-nm.si

METAL ING SKUPINA, d.o.o.
Prodajni center Železnina
Ljubljanska cesta 36

8000 Novo mesto, Slovenija

T: +386 (0)7 33 23 836

F: +386 (0)7 33 23 139

E: prodajnicenter@kovinar-nm.si


