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grozdina profil podjetja

Podjetje Grozdina senčila je leta 2008 ustanovil 
g. Darko Grozdina z namenom ustvarjanja senčil 
in produktov za prijetno ter ekonomično bivanje 
v prostorih. Z dosedanjim uspešnim delom, 
znanjem in izkušnjami smo tako v vseh teh letih 
postali eni izmed vodilnih na področju razvoja, 
izdelave in montaže sodobnih sistemov zaščite 
pred soncem v Sloveniji.

Uvrščamo se med mala podjetja z visoko dodano 
vrednostjo, inovativnim pristopom, kjer s pridom 
izkoriščamo celotno svoje znanje in ga nenehno 
tudi nadgrajujemo. Poleg moderne tehnologije 
in znanja, ki nam omogoča kakovostne izdelke in 
storitve skrbimo tudi za optimizacijo poslovnih 
procesov. Pri svojem delu upoštevamo temeljna 
pravna in etična pravila ter spodbujamo skrb za 
okolje in trajnostni razvoj. 

Trenutno zaposlujemo pet ljudi, za področje 
proizvodnje, vgradnje in oblikovanja, pa imamo 
še pet do deset zunanjih sodelavcev. Število 
zaposlenih se glede na obseg dela, njegovo 
zahtevnost in potrebo po novih znanjih iz leta v 
leto temu ustrezno tudi povečuje. 

Večletna tradicija, obstoj in dobro ime, ki si ga 
je podjetje pridobilo skozi svoje delovanje, je 
rezultat trdega dela z inovativnim pristopom, 
izkušenega, strokovnega osebja ter dobrih in 
korektnih poslovnih odnosov.  
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Ustanovitelj, direktor in vodja razvoja:
Darko Grozdina
darko.grozdina@grozdina.si

Prodaja in marketing:
Filip Ferenčak
filip.ferencak@grozdina.si

Proizvodnja, vgradnja in razvoj:
Primož Srpčič
primoz.srpcic@grozdina.si

Organizacija
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Poseben izziv nam predstavlja razvoj, 
izdelava in vgradnja izdelkov po željah 
kupcev, kjer sodelujemo s številnimi 
arhitekti, inženirji in oblikovalci s ciljem 
ponuditi uporabniku učinkovite, estetsko 
in tehnično dovršene rešitve za senčenje. 

Izdelki po meri

Proizvodi
Nudimo svetovanje, proizvodnjo in 
vgradnjo izdelkov iz standardne ponudbe. 
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Zunanja senčila

Žaluzije Vertikalni screen roloji Horizontalni screen roloji
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Notranja senčila

Brisoleji Vertikalni screen roloji Horizontalni screen roloji
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V podjetju si prizadevamo, da so naši proizvodi in 
storitve izvedeni kvalitetno, skladno s pričakovanji 
naših kupcev in v dogovorjenih časovnih okvirjih. 
Vsi naši izdelki ustrezajo najnovejšim standardom 
kakovosti in trajnosti. 

Podjetje zasleduje standard ISO 9001 in produktni 
standard SIST EN 13659 in SIST EN 13120.

Politika kakovosti
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Težimo k visoko kakovostnim, inovativnim 
in tehnično dovršenim izdelkom, kar se 
odraža na zadovoljnih kupcih, zaposlenih 
in ostalih poslovnih partnerjih.

S svojimi izdelki nudimo uporabniku 
popolno termično in vizualno udobje, 
kar pomeni kakovostno osvetljene 
prostore brez bleščanja in UV žarkov ter 
transparenten pogled navzven, pasivno 
hlajenje bivalnih površin in pametno 
avtomatiko, s pomočjo katere lahko vse 
našteto uravnavamo ter prilagajamo 
vašim željam in potrebam.  

Naše poslanstvo
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Grozdina senčila Darko Grozdina s.p.
Veliko Mraševo 63
SI-8312 Podbočje

Vizitka

Davčna št.  SI19369204
Matična št.  3382567
Okrožno sodišče  Krško
Datum registracije 1. 9. 2008
Št. bančnega računa SI56 0315 5100 0522 335 (SKB d.d.)
    SI56 3000 0001 1975 268 (Sberbank)

t +386 (0)7 497 84 42
f +386 (0)7 497 84 42
m +386 (0) 41 339 202
m +386 (0) 40 730 313
e info@grozdina.si
 www.grozdina.si
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