
OKNA ARCONT

oči vašega doma

ARCONT. USPEŠNO PODJETJE Z VEČ 
KOT 60-LETNO TRADICIJO & PREMIUM 
KAKOVOSTJO

Podjetje ARCONT IP, d. o. o., je eden izmed najpomembnejših slovenskih 
proizvajalcev stavbnega pohištva. Svoje proizvodno-upravne prostore 
na več kot 10.000 m2 ima locirane na severovzhodu Slovenije, v Gornji 
Radgoni, medtem ko se mreža prodajnih salonov razprostira po celi državi, 
prodaja pa po celotni Evropi. Glavna dejavnost Arconta IP je svetovanje, 
proizvodnja, prodaja ter vgradnja stavbnega pohištva iz umetnih mas 
in aluminija. PVC, PVC/ALU ter ALU stavbno pohištvo podjetja Arcont je 
vrhunske kakovosti, ustreza evropski uredbi za gradbene proizvode, ZGPro 
in evropskemu standardu SIST EN 14351-1 ter nosi oznako CE. 

Prodajni program:
Visoko kakovostna, energijsko varčna in zvočno izolativna okna: 
PVC, PVC/ALU, ALU.

Estetsko in varnostno dovršena vrata: vhodna in notranja vrata.

Tehnično dovršena industrijska vrata.

Garažna vrata: za odlično udobje, najvišjo varnost in prihranek 
prostora.

Trajno bivalno udobje z zimskimi vrtovi in panoramskimi 
zasteklitvami: individualno prilagojeni vašim željam.

Pestra ponudba senčil: rolete, žaluzije, polkna, roloji, plise-notranji.

Zaščita pred insekti: brez skrbi in brez insektov.
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REFERENČNI OBJEKT | LANDHOTEL STOCKERWIRT, AVSTRIJA

REFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA JENNERSDORF, AVSTRIJA
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Za udobje 
vašega doma 
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 ■ Letno izdelamo več kot 150.000 visokokakovostnih izdelkov v 
lastni proizvodnji.

 ■ Izbirate lahko med klasično, RAL ali Önorm montažo. 
 ■ Rešitve z izjemno termično in akustično izolacijo.
 ■ Proizvodnja na računalniško vodenih CNC strojih.
 ■ Hitri in zanesljivi dobavni roki.
 ■ Celovita ponudba od projektiranja do montaže.
 ■ Ekipa 50-ih visoko kvalificiranih monterjev.

Slovenija Nemčija ŠvicaAvstrija RusijaItalija Hrvaška Srbija BiH

 ■ Znak za kakovost ISO 9001:2015
 ■ Zlata bonitetna odličnost 
 ■ Skladnost izdelkov z EU standardi

Naši certifikati dokazujejo visoko kakovost 
izdelkov in montaže z garancijo tudi do 12 let. 

Skrbna izbira dobaviteljev in preverjeni materiali:

Eden NAJVEČJIH PONUDNIKOV 
PVC in ALU stavbnega pohištva 
v Sloveniji

Stalni razvoj in konstantna 
rast prodaje zadnjih 15 let

1  Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva in proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo. 
2  Letna realizacija za leto 2016. 

Zlata bonitetna odličnost predstavlja nadpovprečno bonitetno 
vrednost podjetja Arcont IP, d. o. o., ki jo v naši panogi1 dosega 
samo 3 % podjetij (od registriranih 271). Pri čemer smo med 
TOP štirimi proizvajalci PVC in ALU stavbnega pohištva, glede 
na letno realizacijo2, EDINI z zlato bonitetno odličnostjo.

IZPOLNJUJEMO PRIČAKOVANJA KUPCEV Spremljamo trende na 
področju izdelave, prodaje in montaže stavbnega pohištva, prilagajamo 
svoj prodajni program ter izboljšujemo izdelke in storitve v skladu s 
pričakovanji in željami naših kupcev.

ZAGOTAVLJAMO NAJVIŠJO KAKOVOST Letno nadzorujemo in 
zagotavljamo kakovost procesov, izdelkov in storitev v vseh fazah 
poslovanja. Usmerjeni smo k nenehnemu izboljševanju. 

SKRBIMO ZA DOLGOROČNI RAZVOJ PODJETJA IN ZAPOSLENIH 
Prihodnost podjetja temelji na uporabi najsodobnejših in okolju 
prijaznih tehnologij ter strokovnemu razvoju in izobraževanju 
zaposlenih. 80 % dobička vlagamo v nadaljnji razvoj podjetja. 

ODNOSE GRADIMO NA VZAJEMNOSTI IN ZAUPANJU Ustvarjamo 
in vzdržujemo delovno okolje, ki podpira medsebojno spoštovanje 
ter cenimo doprinos vsakega posameznika h končnemu poslovnemu 
rezultatu.

IZBIRAMO ZANESLJIVE POSLOVNE PARTNERJE  S skrbno izbiro 
dobaviteljev in partnerskim sodelovanjem zagotavljamo zanesljivost 
dobave in ustrezno kakovost izdelkov in storitev (kakovostna nemška 
profilacija KBE, Schüco).

SMO ODGOVORNI DO OKOLJA IN LJUDI Proizvodnja oken in vrat je 
okolju prijazna, saj lahko praktično vse odpadke recikliramo. Posebno 
pozornost namenjamo tudi varnosti in zdravju ljudi, kjer dosledno 
upoštevamo in spoštujemo zakonodajo in standarde. 

PODPIRAMO LOKALNO SKUPNOST  Zavedamo se pomembnosti 
sodelovanja z lokalno skupnostjo, zato v obliki sponzorstev podpiramo 
številna lokalna športna in kulturna društva ter sodelujemo pri mnogih 
lokalnih dogodkih. 

IZKAZUJEMO SKRB ZA INVALIDE Usmerjeni smo v usposabljanje in 
zaposlovanje težje zaposljivih oseb. Med zaposlenimi je več kot  
40 % invalidnih oseb, ki jim delo v podjetju ne pomeni le finančnega 
vira preživetja, ampak tudi uspešno socialno uveljavitev v družbi.

ODLIČNA PRILOŽNOST ZA GOSPODARSKE DRUŽBE!
Znižajte stroške poslovanja – sodelujte z invalidskim podjetjem. Poleg ekonomskih učinkov je to lahko vaš bogat prispevek 
k družbeni odgovornosti in ustvarjanju delovnih mest za invalide.


