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Kdo smo?

Zaupali so nam tudi

Podjetje Parketarstvo Marjan Horvat toplino 
lesa v domove prinaša že vse od leta 1990. 
Leta izkušenj in predanega dela širijo krog 
zadovoljnih strank, kar nam daje še večji 
delovni elan in željo po pridobivanju znanja z 
rednim obiskovanjem strokovnih seminarjev 
na področju obdelave in zaščite lesa.



Od A do Ž

Brezplačni ogled

Poskrbimo za pozitivno izkušnjo od začetka do 
konca skupnega sodelovanja. Pomagamo pri 
izbiri in dobavi gradbenih materialov, opravimo 
vse kontrolne meritve za kvalitetno izvedbo dela, 
katerega kakovostno izvedemo v dogovorjenem 
časovnem okvirju. Po zaključenem delu vas 
poučimo o pravilnem vzdrževanju vaše talne 
obloge in si prizadevamo ostati v stiku z našim 
svetovanjem.

+386 41 338 160
info@parket-horvat.si

Odločite se za pravo izbiro s strokovnim 
svetovanjem in ogledom objekta kjer 
opravimo vse potrebne meritve tlorisa, 
kontrolo višin ter izmerimo vlažnost v 
podlagi in prostoru.



Priprava

od 15 €/m2 Polaganje

Izmet

Izravnava tal

Diamantni obrus

Nanos utrjevalnega
prajmerja

Gotovi parket

Masivni parket

Navtični parket

Vinil



od 17 €/m2Obnova

od 4 €/m2 Vzdrževanje

Brušenje

Ščetkanje

Oljenje

Lakiranje

Strojno čiščenje

Nanos olja ali
voska



Naši stroji
BONA DCS 70

BONA POWER SCRUBBER

BONA FLEXISAND 1.9

Bona DCS 70 je močno orodje za 
popolnoma brez-prašno brušenje. 
Njegovo ciklonsko ločevanje in 
unikaten design filtra učinkovito 
poskrbita zato, da prah od brušenja 
ne uide nazaj v prostor in ostane v 
stroju.

Bona FlexiSand 1.9 je močan stroj, ki 
je lahko opremljen z različnimi krožniki, 
ki nudijo veliko različnih možnosti za 
pripravo tal, vse od finega brušenja 
lesa pa do brušenja betona.

Bona Power Scrubber je kompakten, 
močan stroj za čiščenje lakiranih in 
oljenih tal, ter zunanjih lesenih teras. 
Dve v nasprotno smer vrteči valjni 
ščetki očistita globoko, celo grobo 
krtačen parket in lesena tla z neena-
komernimi robovi.



Vas zanima več?

V kolikor imate dodatna vprašanja, bi si radi ogledali 
dela v naši galeriji ali pa prelistali kataloge parketa in 
vinila vas z veseljem vabimo na našo spletno stran na 
spodnji povezavi. Lahko pa nas seveda tudi pokličete 
oziroma vprašanje zastavite preko e-maila.

Kontakti

+386 41 338 160

info@parket-horvat.si

www.parket-horvat.si


