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Polaganje cevovoda za premestitev kabelske 
kanalizacije na premostitvenih objektih

skupina

ODVODNJAVANJE 
PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

32'7/$ÿ12�2'92'1-$9$1-(�
RAVNIH STREH - SISTEM SIAquA

Danes se pri pogajanjih 
o obsegu del vedno vse 
vrti okrog cene, kakovost 
pa se zanemarja, !e" 
da mora podjetje, ki 
dobavlja material ali 
izvaja dela, v vsakem 
primeru dati garancijo na 
vgrajeni material oziroma 
za dobro izvedena dela.

A kot opozarja Ignac Jan-
telj iz podjetja Jansik, ki je 
del skupine Sikla, izku!nje 
ka"ejo, da investitor skoraj 
vedno pla#a ceno za kako-
vost. »$eprav se nato vgra-
jujejo neustrezni materia-
li, investitor ne pla#a prav 
ni# manj, pri tem pa najve# 
pridobi podjetje, ki je glav-
ni izvajalec, medtem ko so 
podizvajalci primorani glede 
na ceno vgrajevati cenej!e in 
zato manj kakovostne mate-
riale, kar pa za sabo potegne 
veliko poznej!ih nev!e#nosti 
in reklamacij.«

Strokovnjaki za 
odvodnjavanje

Podjetje Jansik, d. o. o., 
se v zadnjem obdobju z opi-
sanim problemom sre#uje 
skoraj pri vsakem objektu, 
vendar pa se na take "elje 
naro#nikov ne ozirajo, ker 
vedno ponudijo kakovost, 
za katero lahko brez te"av 
izdajo garancijo na materiale 

in kakovostno izvedbo del.
Podjetje Jansik se najve# 

ukvarja s podtla#nim od-
vodnjavanjem ravnih streh 
ter dobavlja in vgrajuje sis-
tem pod komercialnim ime-
nom »sistem Siaqua«, pri 
#emer se pona!a s prek 600 
uspe!no kon#animi objekti v 
Sloveniji in dr"avah nekdanje 
Jugoslavije. Med njihovimi 
referencami so tudi nekateri 
izmed najve#jih logisti#nih 
objektov po Sloveniji, ve# 
podatkov o tem in slik pa si 
lahko ogledate na njihovi 
spletni strani www.sikla.si.

»Po tak!nih referencah 
lahko trdimo, da smo eno iz-
med najbolj!ih podjetij pri iz-
vajanju teh del v Sloveniji. V 
zadnjih nekaj letih smo za#eli 
vgrajevati tudi odvodnjavanje 
na premostitvenih objektih 
v nizkih gradnjah (mostovi, 
viadukti, nadvozi, podvozi), 
kjer smo uvedli poseben na-
#in odvodnjavanja s cevmi 
PE-HD, ki se pred tem niso 
vgrajevale na premostitvene 
objekte. Tudi na tem podro-
#ju smo v Sloveniji uspe!no 
kon#ali "e prek 70 objektov,« 
razlaga Jantelj.

Od zasnove projekta naprej
Podjetje Jansik sodeluje 

z arhitekti in projektanti "e 
v fazi na#rtovanja projektov 
in iskanja optimalnih re!itev 

ter tako s svojim znanjem in 
izku!njami na#rtuje sisteme 
odvodnjavanja meteorne 
vode. Izdelajo kompletno 

tehni#no dokumentacijo 
(hidravli#ni izra#uni, sheme, 
vris v na#rte) ter seveda na-
redijo popise za razpisno do-

kumentacijo. Kot dodaja so-
govornik, za vsak posamezen 
objekt racionalizirajo stro!ke, 
kolikor je to mo"no glede na 

druge dejavnike, vendar pa 
pri tem vedno upo!tevajo vo-
dilo, da kakovost materialov 
ostane nespremenjena.

Kakovost na prvem mestu
Pri podjetju Jansik iz skupine Sikla je na prvem mestu kakovost, !ele nato sledi cena 

 SIKLA

Gospodarno in kakovostno
Sikla je eden od vodilnih evropskih ponudnikov podtla!nega 

odvodnjavanja ravnih streh in odvodnjavanja na premostitvenih 
objektih, pri nas jih poznamo predvsem po sistemu Siaqua, ki 
ga vgrajuje !lan skupine Sikla, podjetje Jansik. Ve! kot 40-letne 
izku"nje in visoke zahteve glede kakovosti izdelkov in storitev 
zagotavljajo strankam podjetja gospodarne in visokokakovo-
stne rezultate.

O kakovosti in strokovnosti sistema Siaqua pri!a tudi dolg 
seznam referenc na podro!ju podtla!nega odvodnjavanja 
ravnih streh in na podro!ju odvodnjavanja na premostitvenih 
objektih. Sistem Siaqua je podjetje tako vgradilo na trgovske 
centre, bolni"nice, letali"!a, "ole, razli!ne industrijske objekte 
in "e marsikje drugje. Skupaj so re"ili problem odvodnjavanja 
na ve! kot 600 objektih.

Nekaj najve!jih objektov s sistemom Siaqua v Sloveniji, ki 
ga je vgradilo podjetje Jansik, del skupine Sikla:
�f Hofer Logisti!ni center Lukovica (pribli#no 47 tiso! kvadra-
tnih metrov),
�f Spar Logisti!ni center Ljubljana (pribli#no 20 tiso! kvadra-
tnih metrov),
�f Lidl Logisti!ni center Komenda (pribli#no 27 tiso! kvadratnih 
metrov),
�fMercator center Maribor (pribli#no 24.500 kvadratnih me-
trov),
�f Tu" Kranj (pribli#no 17 tiso! kvadratnih metrov),
�f Trgovski center E.Leclerc Maribor (pribli#no 18 tiso! kvadra-
tnih metrov),
�f Rutar Ljubljana (pribli#no 10 tiso! kvadratnih metrov),
�f ve! razli!nih objektov v Krki Novo mesto …

 Podjetje Jansik, ki sodi v 
skupino Sikla, se najve! ukvarja 
s podtla!nim odvodnjavanjem 
ravnih streh s sitemom Siaqua, 
uspe"no pa smo kon!ali #e prek 
600 objektov v Sloveniji in dr#avah 
nekdanje Jugoslavije.
��f Tako pravi Ignac Jantelj, direktor podjetja Jansik.


