
 

Alufinal, podjetje iz Kr!kega, ki po vsem svetu 
"anje uspehe, tudi letos dosega na podro#ju izde-
lave aluminijastega stavbnega pohi!tva, prezra-
#evanih in steklenih fasad iz zahtevnih materialov 
pozitivne rezultate. Kriza se ga ni dotaknila in v 
nasprotju s tekmeci !e naprej pridobiva naro#ila – 
od bolni!nic v Rusiji do zimskih vrtov po Sloveniji.

Za vlagatelje, ki so zaradi vsakodnevnih ste#ajev v 
gradbeni!tvu !e bolj previdni, je stabilno poslova-
nje Alufinala pomemben podatek, predvsem ob 
dejstvu, da ima podjetje iste dobavitelje "e dvajset 
let, kar pomeni, da so tudi z njimi razvili zaupanja 
vreden partnerski odnos.

Du!an Peterkovi" je skupaj s sinom Gregorjem 
tandem, ki se zna lotiti posla. Prvi z desetletji mo-
drih poslovnih izku!enj, drugi z energi#nostjo in 
novim znanjem, zna#ilnima za generacijo, ki "e 

Ve"je in zahtevnej!e 
izvedbe zadnjih let:
Slovenija:
1. BTC-jeva stolpnica, Ljubljana
2. Hotel LEV, Ljubljana
3. Poslovna pala!a Kapitelj, Ljubljana 
4. Vodno mesto Atlantis BTC, 

Ljubljana
5. Mega"n, Dunajska 9, Ljubljana
6. Poslovna stavba Mobitel, Ljubljana
7. Potni#ki terminal in gara$na hi#a 

Letali#!a Jo$eta Pu!nika Ljubljana
8. Bazenski kompleks Balnea, 

Dolenjske Toplice
9. Wellness in hotel Terme %ate$
10. Hotel Kempinski Palace, Portoro$

Tujina:
1. Business Bank Petropavlovsk, 

Kam!atka
2 Bolni#nica Njagan, Sibirija
3. Muzej geologije, nafte in plina, 

Hanty Mansisk, Sibirija
4. Razstavno-prodajni salon Goldpfeil, 

Frankfurt
5. Vhodni kompleks Niedernhausen, 

Nem!ija 
6. Diplomatski servis, Var#ava
7. Nakupovalni centri Mercator, 

Zagreb, Pulj, Split
8. Grand hotel Adriatic, Opatija
9. Nakupovalni center Mercator, 

Beograd
10. Aluminijasta steklena fasada 
 na objektu Praktiker v Tirani

Prezra!evane in steklene fasade 

Alufinal – zaupanja vreden zmagovalec krize

Du!an Peterkovi" je skupaj s sinom Gregorjem (na fotografiji) 
tandem, ki se zna lotiti posla. Prvi z desetletji modrih 
poslovnih izku!enj, drugi z energi"nostjo in novim znanjem.

Oglasno sporo#ilo

stopa po poti uspe!nih. Ob mednarodnih referen-
cah pri najzahtevnej!ih objektih ju v poslu vodijo 
prilagodljivost, to#nost in treznost, odlike, zaradi 
katerih niti finan#na niti gradbeni!ka kriza podjetju 
iz Kr!kega nista pri!li do "ivega.

Ekipi Alufinala ni treba dokazovati visoke uspo-
sobljenosti in zanesljivosti le s preteklimi dose"ki, 
saj celo letos pridobiva in izvaja obse"na naro#ila. 
V zadovoljstvo jim je, da so pridobili zahtevno gra-
dnjo v ljubljanskem BTC, kjer Zlatarna Celje gradi 
kar 60-metrski hotel. Takega sodelovanja sta si 
na!a sogovornika lahko le "elela, saj z arhitekti pri 
projektu tesno sodelujejo "e od za#etka. Sodelo-
vanje z arhitektom Sandijem Trajkovom iz Studia 
d. o. o. se jima zdi odli#en primer dobre prakse, 
ki daje sinergijske u#inke. Poleg tega naro#nik, 
Zlatarna Celje, ki ni iz gradbene panoge, s korek-
tnim pla#evanjem to#no na dan zapadlosti faktur 

dokazuje, da je v pla#ilno disciplino !e mogo#e 
verjeti in da ta zagotavlja izvajalcu del, da lahko 
izpolni obljube.

Enako velja za poslovni objekt Kobra, ki so ga v 
$entjerneju na Dolenjskem v novi poslovni coni 
slovesno odprli predv#eraj!njim. Stavbo, ki ji po 
energijski u#inkovitosti in drugih karakteristikah ni 
enake, je z najsodobnej!imi materiali opremil Alu-
final. Naro#nik, podjetnik Brane Kova#i#, je potr-
dil, da je s kakovostjo dela in spo!tovanjem rokov 
izdelave izjemno zadovoljen ter tudi z dodatnimi 
storitvami. Du!an in Gregor Peterkovi# pa sta po-

vedala, da so odli#no razmerje med kakovostjo in 
ceno omogo#ili tudi direktna pla#ila na dan zapa-
dlosti ter sodelovanje s projektanti.

V dru"inskem podjetju v Kr!kem je zaposlenih 25 
ljudi, med katerimi ni fluktuacije, saj so v novi po-
slovni stavbi !e bolj zadovoljni z razmerami dela. 
Lastnika Alufinala jih spo!tujeta, kar potrjuje tudi 

podatek, da med klju#ne kadre podjetja !tejeta 
prav vse, saj vsakdo pripomore k uspehu. 

Med Alufinalovimi naro#niki niso le pravne osebe 
oziroma velike korporacije, ampak se na njih pre-
cej obra#ajo tudi zasebni investitorji: Nekateri, ker 
si "elijo energetsko u#inkovite in po videzu izsto-
pajo#e fasade, drugi, ker bi radi imeli zimski vrt. 
Ti lahko izbirajo med !tirimi tipskimi razli#icami ali 
pa se odlo#ijo za povsem individualen projekt; v 
obeh primerih traja od prvega telefonskega pogo-
vora do izvedbe le 45 dni. Za naro#ilo lahko pi!ete 
na elektronski naslov: info@alufinal.si.

Za vlagatelje, ki so zaradi 
vsakodnevnih ste"ajev v 

gradbeni!tvu !e bolj previdni, 
je stabilno poslovanje Alufinala 

pomemben podatek.

V zadovoljstvo jim je, da so pridobili zahtevno gradnjo v ljubljanskem BTC, kjer Zlatarna Celje gradi kar 
60-metrski hotel. Tak!nega sodelovanja si v Alufinalu !e #elijo, saj z arhitekti pri projektu tesno sodelujejo 
#e od za"etka. 

Stavba, ki ji po energijski u"inkovitosti in drugih najsodobnej!ih karakteristikah ni para, je gradil Alufinal. 
Naro"nik, podjetnik Brane Kova"i", je potrdil, da je s kakovostjo dela in spo!tovanjem rokov izdelave izjemno 
zadovoljen ter tudi z dodatnimi storitvami. 
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