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ZAKAJ
EKOMOND?
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USTVARJAMO 
PRIHRANKE!

Z zamenjavo potratne razsvetljave 
dosegamo do 85% prihranka električne 

energije  in hkrati znižujemo stroške 
vzdrževanja!
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OMOGOČAMO 
FINANCIRANJE!
Zamenjavo razsvetljave lahko 
financirate s prihranki pri 
porabi električne energije, 
po principu PayAsYouSave, 
kar pomeni, da plačate obrok  
le toliko kolikor mesečno 
prihranite.

HITRO POVRNJENA 
INVESTICIJA!
Povračilna doba investicije (ROI) se določi 
do dneva natančno ter se skrajša z vsakim 
povišanjem cene električne energije. Investicija se  
povrne že v odbobju 1-3 let. 

NEPOVRATNA SREDSTVA!  
Za vgradnjo energetsko učinkovite razsvetljave 
EKOMOND lahko vaše podjetje pridobi nepovratna 
sredstva v višini do 50 % vrednosti naložbe. 
Potrebno tehnično in razpisno dokumentacijo 
lahko za vas pripravimo mi. 

ZAGOTAVLJAMO
VRHUNSKO
KAKOVOST!

Zbrali in razvili smo 
vrhunske komponente za 
svetila, ki jih proizvajamo 
v EU skladno z najvišjimi 

standardi. 
Kakovost izdelkov se 

dosledno preverja skozi 
celoten proizvodni proces. 
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Oblikujemo, 
razvijamo,  

proizvajamo in 
načrtujemo 

svetlobne 
sisteme. 



Posodobitev razsvetljave z novo tehnologijo 
energetsko varčnih svetil lahko vašemu podjetju 
prinese tudi do 85 odstotkov prihrankov pri porabi 
električne energije in vam hkrati omogoči prihranke 
pri vzdrževanju. 

Ekomond = Nižja poraba

ZAKAJ 
ZAMENJATI?

01
Projekt PRIPRAVIMO 
BREZPLAČNO in BREZ 
OBVEZNOSTI
Naši strokovnjaki skrbno pregledajo in 
ocenijo vaše trenutno stanje. Za vas 
nato pripravimo računalniško simulacijo 
osvetljenostiprostorov z natančnimi izračuni 
prihrankov, svetilnosti in povračilne dobe 
investicije (ROI). Tako je vaša odločitev lažja!

Skrbimo za svoje STRANKE 
in nudimo STROKOVNO 
PODPORO
Celoten projekt izvedemo na ključ z 
izkušenimi izvajalci oziroma svetujemo 
v primeru, da montažo opravite v lastni 
režiji. 
Za vaše potrebe skrbimo ves čas trajanja projekta! 
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Ekomond = 
večja produktivnost
Sodobna razsvetljava, ki simulira dnevno 
svetlobo ustvarja boljše delovne pogoje.
Zato se:
poveča produktivnost,
zmanjšuje napake v proizvodnji, 

zmanjšuje utrujenost zaposlenih,  
preprečuje delovne nesreče, 

zmanjšuje izostanke zaradi bolniške 
odsotnosti.

03

Z zamenjavo svetil in manjšo porabo 
električne energije se zmanjša tudi emisija 
CO2 v okolje. Poleg tega, da bo vaše 
podjetje okolju bolj prijazno, boste prihranili 
tudi pri okoljskih taksah.

Ekomond = manj CO2

02

Zmanjšajte porabo električne 
energije tudi za 85%

Zmanjšajte CO2 izpuste tudi za 85%

Povračilna doba = ROI 1 - 3 leta

Povprečno za več kot 100% večja 
osvetljenost

100 % Financiranje 
(obročno, brez vložka)

Prihranek na obdobje 15 let se meri 
v stotisočih evrih
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FINANCIRANJE 
PROJEKTA

V našem podjetju vam nudimo možnost odplačila 
investicije v novo razsvetljavo s pomočjo financiranja 
na način »Pay As You Save«, kjer je mesečni obrok 
vezan na dejanski mesečni prihranek ustvarjen pri 

zamenjavi stare potratne razsvetljave z Ekomond 
energetsko učinkovito razsvetljavo. Prvi mesečni 
obrok plačate po izvedeni investiciji torej, ko ste 
znesek že prihranili. 

Investicija v novo razsvetljavo: 100.000,00€

Letni prihranek: 70.00000€

Mesečni prihranek: 5.833,34€

Mesečni obrok: 5.833,34€

Osnova za financiranje: 100.000,00€

Število obrokov: 19

Obresti: 5.786,19€

Skupaj plačilo investicije: 105.786,19€

Primer:

Pay as you save

Izračuni prihrankov 
temeljijo na 
natančnih izračunih 
in meritvah, ki jih 
opravimo preden 
se odločite za ta 
način financiranja. Po 
odplačanem znesku 
preide razsvetljava 
v vaše lastništvo in 
mesečni prihranek, ki ste 
ga do sedaj plačevali za 
obroke ostane na vašem 
računu.
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To pomeni, da vam 
zagotovimo financiranje 

naložbe na daljše obdobje, 
vaš obrok pa prilagodimo 

prihrankom, ki nastanejo z 
zamenjavo 

razsvetljave.



INTELIGENTNI
SISTEM RAZSVETLJAVE  

Ekomond inteligentni sistem regulacije razsvetljave 
ustvarja dodatne prihranke električne energije. Nove 
svetilke upravlja krmilnik s pomočjo senzorjev na vpliv 
naravne svetlobe, prisotnosti oseb in prednastavljenih 
urnikov delovanja posameznih sklopov svetil.
Avtomatski režim delovanja na vpliv naravne svetlobe se 
uporablja v prostorih, kjer je v različnih urah dneva možno 
delo opravljati brez umetne svetlobe. V takšnih primerih 
avtomatika skrbi, da svetilke po potrebi prilagajajo moč 
in s tem uravnavajo višino osvetlitve prostora ter hkrati 
ustvarjajo dodaten prihranek električne nergije. 
Sistem lahko krmilimo tudi s senzorji na prisotnost. Ta 
način krmiljenja je primeren za prostore, kot so skladišča, 
kotlovnice, hodniki in podobno, kjer je frekvenca prometa 
nižja.
Dodatno lahko prihranimo z nastavitvijo urnikov 
(izklop svetil v času malice, odmora,...) ter spremljamo 
obratovanje in porabo sistema lokalno ali na daljavo preko 
računalnika.

V vseh primerih je najpomembneje, da se izognemo 
človeškemu faktorju in prihranke prepustimo avtomatiki..

Glede na pogoje imamo dve različici regulacije in sicer 
regulacijo DIMM (zvezno temnenje svetil) in regulacijo 
0-50-100. Ko potrebujemo konstantno stopnjo 
osvetljenosti, priporočamo uporabo regulacije DIMM, 
kjer sistem linearno prilagaja moč svetilk glede na vpliv 
naravne svetlobe in konstantno vzdržuje zahtevani nivo 
osvetlitve v prostoru. 
V prostorih, kjer to ni prvotnega pomena in je možno 
uporabiti enostavnejši sistem regulacije 0-50-100. Pri 
tem sistemu krmilnik na podlagi vpliva naravne svetlobe 
vklopi ali izklopi polovico oziroma celo svetilko. Z DIMM 
regulacijo lahko dosežemo dodatne prihranke tudi do 
35%, pri sistemu 0-50-100 pa je dodatni prihranek med 
15% in 25%.

Dodatnih 15–35 % prihranka električne energije. 

Sistem se prilagaja dejanskim potrebam uporabnika. 

Zajem in obdelava podatkov o porabi energije. 

Možnost vnosa časovnih intervalov v dnevu (čas malice, čas 

odmora, …) za dodaten prihranek pri porabi električne energije. 

Možnost poljubnega spreminjanja parametrov. 

Ročno, polavtomatsko ali avtomatsko krmiljenje.

Prednosti Ekomond sistema
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SENZOR 
SVETLOBE

SENZOR 
PRISOTNOSTI

WEB ACCESS
REMOTE 
CONTROL

URNIKI TOUCH 
SCREEN

DODATNI 
PRIHRANKI
15% - 35%

MANJ 
VZDRŽEVANJA

BREZ 
ČLOVEŠKEGA 

FAKTORJA

EKOMOND
INTELIGENTNI 

SISTEM 
RAZSVETLJAVE
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SVETILA SERIJE
VEGA  

Serija Vega je vrhunska energetsko varčna 
svetilka z izjemnim izkoristkom svetlobnega 
toka za uporabo v najzahtevnejših pogojih 
v industriji. Je plod lastnega znanja in 
večletnega  sodelovanja s strokovnjaki. 
Svetilka omogoča prihranke tudi do 85% 
v električni energiji za razsvetljavo. 
Povračilne dobe v tovrstno investicijo se gibljejo 
med 2 in 5 leti, v posebnih primerih tudi pod 
dvema letoma. 

Posnemajte dnevno svetlobo
S pomočjo umetne svetlobe, ki jo oddajajo 
svetilke Vega se približajte barvi dnevne 
svetlobe, ki pripomore k večji produktivnosti 
vaših sodelavcev,  manjši utrujenosti in k 
boljšemu zaznavanju v prostoru. 

Na ta način se zmanjšujejo napake v 
proizvodnji in bolniške odsotnosti.
Svetilka je primerna za uporabo v 
industrijskih  prostorih višine od 3,5m do 
30m, v izjemnih  primerih tudi več. Ker je 
celotno ohišje varjeno, je izredno odporna 
na vlago, prah, vibracije  in je primerna za 
montažo v najtežjih pogojih,  kot so železarne, 
steklarne, livarne,... 
Odlikuje se z industrijsko predstikalno napravo, 
ki ima podaljšano življenjsko dobo do 200.000h, 
ima dodatno zaščito proti vibracijam, nihanjem 
in sunkom napetosti. To je pomembno 
predvsem pri sistemih, ki delujejo pri visokih 
temperaturah, saj življenjska doba z višanjem 
temperature drastično pada.
 

VEGA 4
 na 4 sijalke

VEGA 2
 na 2 sijalki

2

4
e
44
e
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VEGA 

Ohišje V celoti varjena prašno barvana jeklena pločevina

Difuzor Visoko prosojno kaljeno steklo odporno na praske

Odsevnik Namensko oblikovan iz Alanod visokoodsevnega materiala 

Zaščita IP65

Temp. območje del. Ta -30oC do 70oC

Predstikalna EVG, 200.000h pri Ta 50oC – podaljšana življenjska doba

Predstikalna DIMM EVG, 100.000h pri Ta 50oC

Sijalke T5, 24.000h – 60.000h življenjske dobe

Jamstvo 3 do 5 let oz. po pogodbi

Narejeno ISO 9001:2009 v EU
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AURA 4
 na 4 sijalke

AURA 2
 na 2 sijalki

SVETILA SERIJE
AURA

Serija AURA je visoko kakovostna energetsko 
varčna svetilka z izjemnim izkoristkom 
svetlobnega toka za uporabo v zahtevnih 
pogojih. Je plod večletnega razvoja v 
sodelovanju s strokovnjaki z raznih področij in 
lastnega znanja. Svetilka omogoča prihranke 
tudi do 85% v električni energiji za razsvetljavo. 
Povračilne dobe v tovrstno investicijo se gibljejo 
med 1 in 3 leti v posebnih primerih tudi pod 
enim letom. 

Posnemajte dnevno svetlobo
S pomočjo umetne svetlobe, ki jo oddajajo 
svetilke Aura se približajte barvi dnevne 
svetlobe, ki pripomore k čimboljšemu zaznavanju 

v prostoru, manjši utrujenosti in večji 
produktivnosti vaših sodelavcev. Na ta 
način se zmanjšujejo napake v proizvodnji 
in bolniške odsotnosti.

Primerna je za uporabo v industrijskih 
prostorih višine od 3,5m do 30m v izjemnih 
primerih tudi več. Najbolj primerna je za 
uporabo v proizvodnih halah, skladišnih 
prostorih, športnih dvoranah, delavnicah,... 
Namenjena je predvsem za prostore z nižjo 
stopnjo vlage in praha.
Odlikuje se s predstikalnimo napravo, ki ima 
življenjsko dobo 100.000h, visokim izkoristkom 
in minimalnim vzdrževanjem.

A 2
alki
2

4
e
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SVETILKE SERIJE
GIGATERA LED

LED High Bay svetilke

LED Low Bay svetilke

LED vgradne svetilke

Serija SEGA
80W, 100W, 130W, 160W
130lm/W
Wireless

Serija LUNA
98W, 130W, 160W
102lm/W

Serija NANA
65W, 80W
105lm/W

Serija SORA
40W, 60W
100lm/W

Serija BELA
40W, 45W, 50W
106lm/W

Serija VERONA
40W, 50W
109lm/W
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SVETILKE SERIJE
GIGATERA LED
LED reflektorji

LED ulične svetilke

LED športna razsvetljava

Serija MAHA
200W, 300W, 400W
130lm/W
Wireless

Serija WAPA
50W, 75W, 100W
125lm/W
Wireless

Serija META
100W, 130W, 15W, 180W
130lm/W
Wireless

Serija SETA
60W, 80W, 100W
120lm/W
Wireless

Serija NEMA
50W
100lm/W
Wireless

Serija SUFA
200W, 400W, 800W
130lm/W
Wireless



IZDELAVA
PROJEKTA

Vključuje: meritve prostora, osvetljenosti in popis 

stanja razsvetljave. Na podlagi ogleda izračunamo 

trenutno porabo električne energije.

Na podlagi pridobljenih podatkov umestimo

vse objekte v prostor. Svetila postavljamo

na različne pozicije dokler ne dosežemo

optimalne osvetljenosti prostorov po vaših

zahtevah.

Na podlagi narejene simulacije izračunamo porabo, 

osvetljenost, vrednost in povračilno dobo investicije. 

Predstavimo vam ekonomsko upravičenost 

zamenjave. Pri implementaciji prve razsvetljave 

v novem objektu se projekt pripravi na podlagi 

priloženih ACAD načrtih.

Ogled objekta

Izris prostorov                

Priprava študije                 

3D
simulacija

vašega
objekta
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MONTAŽA

Že pri izdelavi simulacije smo pozorni na 
lokacije, na katera bomo kasneje montirali 
naša svetila. Na vsak način skušamo uporabiti 
obstoječo infrastrukturo in s tem zmanjšati 
stroške investicije in prihraniti na času. Inšalacije 
izvajajo zanesljivi in izkušeni strokovnjaki. 
Uporabljamo izključno inštalacijske materiale 
narejene po najvišjih EU standardih. Zamenjavo stare ali 
implementacijo nove razsvetljave izvedemo na ključ z 
minimalnimi posegi v vaš prostor. Ob izvedbi skrbimo, da je 
vaš delovni proces nemoten.

Zaradi enostavnosti naših sistemov lahko po želji le te 
implementirajo elektro inštalaterji iz vašega podjetja ali 
zunanji sodelavci katerim zaupate. Strokovno jim bomo 
svetovali, da bo delo potekalo nemoteno in brez napak.

Svetilke imajo konektorje za hiter priklop (Serija Vega) in 
po želji 1 meter kabla že pripravljenega za povezavo v dozo 
(Serija Aura) za čim enostavnejši in hitrejši priklop svetilk.

Na koncu naši strokovnjaki priklopijo inteligentni sistem 
regulacije in preverijo ter testirajo celoten sistem 
razsvetljave. Opravijo meritve osvetljenosti in predložijo 
poročilo o ustreznosti projekta.

Varnostna razsvetljava ustreza vsem zakonskim 
predpisom. Pri izdelavi projekta sodelujemo 
z vašim varnostnim inženirjem, ki določi 
evakuacijske poti, zasilne izhode in pozicije 
gasilnih aparatov. Na izbiro je več različnih 
možnosti varnostne razsvetljave: baterijski moduli 
vgrajeni v svetila, varnostne svetilke, svetlobni 
piktogrami, priklop na centralni baterijski sistem oziroma 
po dogovoru.

Izvedba na ključ

Varnostna razsvetljava
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Prihranek

50%

Osvetljenost

+350%

Izpust CO2

-321
ton/leto

ROI

5,1
let

SAVATECH

REFERENCE

350% zvišanje stopnje osvetljenosti

V podjetju Savatech je bila stopnja osvetljenosti na 
zelo nizki ravni. Zaposleni v podjetju so imeli težave 
pri izpolnjevanju zahtevanih delovnih nalog. Projekt 
zamenjave je bil bolj kot v prihranek usmerjen v dvig 
osvetljenosti. Le ta je bila dvignjena med 210% in 350%, 
vedar smo kljub dvigu osvetljenosti uspeli ustvariti 
prihranke med 43% in 55% v posameznih halah. Glede na 

to, da v podjetju delajo 24/7 in je ustavitev proizvodnje neizvedljiva, 
so naši monterji delo opravili nemoteče med delovnim procesom.
Inteligentni sistem regulacije
Zaradi vpliva zunanje svetlobe smo uporabili Ekomond inteligenti 
sistem regulacije, ki meri upad naravne svetlobe v prostor in na 
podlagi tega uravnava nivo osvetljenosti. Po potrebi izklaplja in 
vklaplja svetila in s tem ustvarja dodatne prihranke.

Podjetje Ekomond je v našem 
podjetju izvajalo prenovo 
razsvetljave v treh proizvodnih 
halah v skupni površini 18.000m2. 
Zaradi obsežnosti projekta in 
za nas novega izvajalca smo se 
odločili za predhodno testiranje 
ustreznosti rešitev. 
Realizacija projekta je potekala 
v skladu z dogovorom, prav tako 
lahko po dveh letih uporabe 
ugotavljamo učinkovito in 
kvalitetno delovanje.

Matej Roblek
direktor Plant inženiringa
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Prihranek

62%

Osvetljenost

+120%

Izpust CO2

-222 
ton/leto

ROI

1,6
let

URSA INSULATION SLOVENIJA – URALITA GROUP

REFERENCE

V podjetju URSA Slovenija je 
bila tema zamenjave obstoječe  
razsvetljave prisotna več let, 
vendar se je običajno ustavilo 
ob  preračunu ekonomske 
upravičenosti. A ko smo primerjali 
ponudbo podjetja Ekomond z 
ostalimi ponudniki  je bilo jasno, 
da njihova rešitev prinaša 
ugodnejšo povračilno dobo 
investicije, kot  konkurenčne 
rešitve. Dodatno so se angažirali 
tudi pri pridobitvi subvencije za 
nepovratne finančne spodbude 
namenjene za tovrstne projekte. 

Andrej Novak
vodja proizvodnje

Posebej za podjetje Ursa Slovenija smo v svetilke serije Vega 
2 vgradili dodatno predstikalno napravo in s tem omogočili 
polovični izklop na svetilkah z dvema sijalkama. Glede na to, da 
je proizvodnja v podjetju avtomatizirana bodo svetilke večinoma 
svetile s polovično močjo in s tem dodatno zagotavljale 50% 
prihranek. Drugo polovico svetilke bodo ročno prižigali le po 
potrebi. 

Za enakomerno prižiganje leve in desne sijalke skrbi 
krmilnik.
Svetilke nad avtomatskimi proizvodnimi linijami so 
prav tako priklopljene na krmiljenje in se avtomatsko 
prižgejo ob vklopu tekočega traku. Na ta način 
poskrbimo za dodatni prihranek, saj svetilke svetijo le 
ob obratovanju linije.
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Ursa s polovičnim izklopom svetilk in avtomatskim vklopom svetilk na proizvodnih linijah



Prihranek

72%

Osvetljenost

+59%

Izpust CO2

-136
ton/leto

ROI

1,7
let

HERZ KOVINA UNITAS – ČLAN MEDNARODNE SKUPINE HERZ

REFERENCE

V podjetju Herz d.d. smo se v 
letu 2012 odločili, da gremo 
v nadgradnjo oz. zamenjavo 
razsvetljave v proizvodnem  delu 
družbe.
Glavni vzrok je bil v neenakomerni 
in nezadostni osvetljenosti delovnih 
mest. Med  več ponudniki smo 
izbrali podjetje Ekomond, zaradi 
dobro pripravljenega projekta in 
izvedene simulacijske primerjave 
starega in predvidenega stanja. 
Pomembno vlogo je odigrala tudi 
prilagodljivost in garancijski pogoji.

Boris Jeseničnik
Vodja proizvodno tehničnega 
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V podjetju Hertz so želeli zamenjati staro energetsko 
neučinkovito razsvetljavo in se na podlagi dobro 
pripravljenega projekta odločili za svetilke Ekomond 
serije Vega. 

Na podlagi simulacije in študij smo dosegli 72% prihranek 
na električni energiji za razsvetljavo in 150% povišanje 
osvetljenosti. 
Projekt so z našo pomočjo prijavili na razpis za nepovratna 
sredstva in dobili sredstva v višini 30% investicije.

247MWh prihranka na leto



LESNINA – XXXLUTZ

Prihranek

67%

Osvetljenost

+100%

Izpust CO2

-238 
ton/leto

ROI

2,9
let

REFERENCE

V projekt prenove razsvetljave  
smo pristopili z veliko mero 
skepse, saj so ponudniki ponujali 
prihranke, ki so zagotavljali 
povrnitev vložka v 3-6 letih 
glede na specifičnost objektov.
Že prva realizacija naložbe je 
potrdila njihove obljube, kar nas 
je vzpodbudilo k nadaljevanju 
sodelovanja.

Bojan Papič
direktor
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Podjetje Lesnina je z energetsko varčnimi svetilkami Ekomond 
opremila skladiščne prostore na lokacijah Medlog, Slovenska 
vas in Brdo. Na vseh lokacijah je ustvarjen prihranek v višini 
med 45% in 79% navkljub povišanju osvetljenosti v povprečju 
za 100%. 

Za vse lokacije je bila izdelana dokumentacija za 
pridobitev nepovratnih sredstev in na ta način 
znižana povračilna doba projektov za približno 30%. 
Danes vse lokacije dosegajo stopnjo osvetljenosti 
določeno s mednarodnimi standardi. 

Obnovitev razsvetljave v vseh centrih Lesnina



Prihranek

63%

Osvetljenost

+146%

Izpust CO2

-57
ton/leto

ROI

3,3
let

HANDTE OST – KOVINARSKA - WIBAU ASPHALT

REFERENCE

Zaradi zastarelosti in neučinkovitosti razsvetljave so 
nas iz podjetja Handte Ost poklicali in naročili študijo 
zamenjave z energetsko učinkovitimi svetili. Na 
podlagi dobro pripravljenega projekta so razsvetljavo 
zamenjali in dosegli željeni učinek.

Razsvetljavo smo priklopili na naš krmilni sistem, ki s pomočjo 
senzorja svetlobe svetila krmili na podlagi upada naravne  
svetlobe. Na ta način poleg že ustvarjenih 53% prihranka ob 
zamenjavi na letni ravni pričakujemo še dodatnih 15% do 25% 
prihrankov.
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PLASTA

Prihranek

55%

Osvetljenost

+140%

Izpust CO2

-142
ton/leto

ROI

1,9
let

REFERENCE
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V podjetju Plasta je bila zaradi zastarele in potratne 
razsvetljave investicija v novo energetsko varčno razsvetljavo 
nujna. Po narejenih simulacijah in izračunih smo v določenih 
delovnih prostorih dosegli prihranek v višini 81%. Podjetje je 
imelo v različnih halah montirane različne svetilke in s tem 
različno barvo svetlobe, kar je bilo za zaposlene precej moteče. 

Sedaj je zadovoljstvo med zaposlenimi veliko 
in učinki nove razsvetljave se že kažejo tudi na 
delovni uspešnosti. Podjetje se je prijavilo na razpis 
za nepovratna sredstva in dobilo povrnjeno 30% 
vrednosti investicije, kar je dodatno znižalo povračilno 
dobo.

Popolna prenova razsvetljave



SLOVENIA

Reference

Westfalia Automotive  
Veyance Technologies  
LIP  Bled   
Kolektor Magma  
Maison Menissez SAS  
Vallourec   
Talum   

  ETI 
Pla sta   
Lama Dekani   
DUOL   
Forstek   
Inles
AHA Plastik   
Makoter   
Tomplast 
Brest-pohištvo   
Goričane   
Livarna Gorica   
TA regulator   
Termoelektrarna Trbovlje 
Poclain Hydraulics  
RTV vzdrževanje  
Elvez
Titan
Cocoduo
Elma TT
Papirnica Vevče
ERA
Brinox   
HTZ     
SGP Pomgrad ABI  
EHM   
Kovis   
Tenis center
Unitplast
Kladivar
Agis Zavore
Marles Hiše Maribor
Partizan Medvode
Fotona

...

Palfinger
Itas Cas

Podgorje
Loberia - skladišča Šentvid
Kuehne&Nagel
Alu Fix
AED
Cargo Partner
DPD
J.U.A. Frischeis
Lesnina inženiring
G.Englmayer Logistic 
Linkos
Loges
SAVA-GTI
Livar Ivančna Gorica
Livar Črnomelj
Žito

STTIM Trbovlje
Plamtex

LED reference
Ursa, Italia
KIA Motors, Slovakia
NPE Expressway, Malasya
Porth Elisabeth, South Africa
Monterey Park Golf Course, California
Sydney Port, Australia
ADNEC Exhibition Hall, UAE
DONGWON Metal, Czech
Vedrosian, USA
BOEING, USA
Seattle Mariners Stadium, USA 
Arena NBA basketball Portland, USA
BMG Stadium, Germany

CROATIA

Ekomond d.o.o.

Sedež podjetja
Tržaška cesta 118

1000 Ljubljana
Slovenija

T.: +386 (0)1 810 99 11
info@ekomond.si
www.ekomond.si
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