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Izvedba in projektiranje 
električnih inštalacij 

Električne inštalacije
•	 Električne napeljave
•	 Razsvetljava
•	 Varnostna razsvetljava
•	 Strelovodne inštalacije

Pametne inštalacije
•	 KNX pametne inštalacije

Inštalacije telekomunikacij
•	 Računalniška omrežja
•	 Telefonija
•	 Tehnično varovanje
•	 Ozvočenje 

Ostale storitve
•	 Vzdrževanje inštalacij
•	 Meritve
•	 Nadzor



Elektro Pečaver, d.o.o. je podjetje 
z 20+ letno tradicijo in nudimo več 
kot elektroinštalacije. 

Nudimo inštalacije PLUS. 
Vedno sledimo novostim in vam nudimo celovito 
storitev na področju načrtovanja, izvajanja inštalacij 
in telekomunikacij. Smo certificirani KNX partner za 
pametne oz. inteligentne hiše. Za vas bomo vedno 
pripravili kakovostne in cenovno ugodne storitve, ki 
jih bomo prilagodili vašim finančnim zmožnostim. 
Z individualnim pristopom vas bomo vodili, vam 
svetovali in pomagali poiskati ustrezno rešitev,  ki bo 
zadovoljila vse vaše potrebe po udobju, varčnosti in 
zanesljivosti. 

V 20+ letih smo si ustvarili že 1000+ referenc, ...

Že 20+ let krepimo naše znanje in profesionalnost s 
priznanimi arhitekti, saloni svetil, notranjimi oblikovalci 
ter mnogimi drugimi ...

Prihranite čas, denar in živce. Vsa naporna usklajevanja 
med izvajalci bomo opravili namesto vas. 
Uskladimo se z zahtevami arhitekta, strojnika, 
notranjega oblikovalca, ...

Pri nas ni nič prepuščeno naključju in ni naključje, da 
obstajamo že 20+ let. 

Z nami uspešno do vašega cilja.
ElektroPečaver. Inštalacije PLUS.



Zakaj izbrati Elektro Pečaver? 
Naše glavne prednosti, s katerimi lahko ustrežemo tudi 
najzahtevnejšim strankam so:
•	 celovita in cenovno ugodna ponudba na enem mestu
•	 svetujemo in ponujamo dolgoročne rešitve
•	 smo prilagodljivi za želje in potrebe stranke
•	 strokovno in kakovostno izvedemo vsa dela
•	 nudimo strokoven servis in vzdrževanje inštalacij
•	 zanesljivi smo že 20+ let  
•	 sodelujemo z znanimi arhitekti, notranjimi oblikovalci, 

saloni svetil...
•	 naš odnos temelji na medsebojnem zaupanju in 

spoštovanju
•	 z reciklažo odpadnih materialov skrbimo za varovanje 

okolja

Najpomembnejše dejavnosti družbe:
Izvedba in projektiranje električnih inštalacij

Električne inštalacije
•	 Električne napeljave
•	 Splošna razsvetljava
•	 Ambientalna razsvetljava
•	 Varnostna razsvetljava
•	 Strelovodne inštalacije

Pametne inštalacije
•	 KNX pametne inštalacije

Inštalacije telekomunikacij
•	 Računalniška omrežja
•	 Telefonija
•	 Tehnično varovanje
•	 Ozvočenje

Ostale storitve
•	 Vzdrževanje inštalacij
•	 Meritve
•	 Nadzor



Od ideje do izvedbe v petih preprostih korakih

Podjetje Elektro Pečaver vam ponuja storitev od ideje 
do izvedbe projekta. Odločili smo se, da vam ponudimo 
celovito in cenovno ugodno rešitev na enem mestu. 
Individualen pristop želimo predstaviti širšemu krogu 
strank, zato sledimo petim korakom projekta.

IDEJNA ZASNOVA 
PROJEKTA

NAČRTOVANJE

IZVEDBA 
INŠTALACIJSKIH 

DEL

USKLAJEVANJE IN 
POPRAVKI NAČRTOV

ZAKLJUČEK 
PROJEKTA



IDEJNA ZASNOVA PROJEKTA
Pri idejni zasnovi projekta vas z 
individualnim pristopom usmerjamo 
skozi projekt in vam nudimo strokovno 
pomoč s poudarkom na dolgoročnih 
rešitvah. Svetujemo vam pri izbiri pravih 
rešitev glede na vaše želje in potrebe 
po udobju, varčnosti in zanesljivosti. 
Omogočamo vam, da se o vseh svojih 
potrebah in željah dogovorite na enem 
mestu.

NAČRTOVANJE 
V projektni nalogi navedemo vse 
vaše želje ter tehnične zahteve, brez 
posrednikov in napornega usklajevanja, 
saj vse poteka le med vami in nami. Ker 
vam želimo kar najbolj olajšati celoten 
postopek, vam svetujemo in aktivno 
sodelujemo z vsemi izvajalci del na 
objektu (arhitekti, gradbeniki, strojniki, 
notranjimi oblikovalci, saloni svetil ...) 
Tekom projekta vam ponudimo tudi 
cenovne okvire, ki bodo zadovoljile vse 
vaše  želje.

IZVEDBA INSTALACIJSKIH DEL
Izvedbena dela potekajo po predhodno 
obdelanih projektih. V kolikor se med 
projektom pojavijo spremembe oz. 
težave, vas o njih nemudoma obvestimo 
ter jih uskladimo. Med izvedbo vas 
obveščamo o vseh fazah dela in 
nadzorujemo stroške izvedbe, ki so bili 
že vnaprej dogovorjeni.

USKLAJEVANJE IN POPRAVKI 
NAČRTOV
V kolikor so med izvedbo nastale 
spremembe, jih v projektu del obdelamo 
tako, da imate ob zaključku projekta 
dejansko stanje.

ZAKLJUČEK PROJEKTA
Ob zaključku projekta vam predamo vso 
dokumentacijo ter razložimo navodila za 
uporabo in vzdrževanje. Poleg tega vam 
predložimo tudi garancijo za izvedbo del, 
saj z našo kakovostjo in vašim zaupanjem 
ponosno delamo že 20+ let.
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