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LESU DAJEMO ŽIVLJENJE
že več kot 50 let
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Vsi izdelki so plod slovenskih rok in slovenskega znanja. Uživajte pri uporabi 
izdelkov, ki smo jim dodali svojo PREDANOST, ZNANJE IN LJUBEZEN.

Jaka Hrovat, direktor

JE NENADOMESTLJIV

V kombinaciji s kovino ga oplemenitimo in mu dodamo vrednost. Les je naraven in 
uporabniku najbolj prijazen material.

SPREMINJAMO OBLIKE in mu ponudimo novo uporabnost
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PRVI CO2 NEVTRALNI OBRTNIK 
V SLOVENIJI

S sloganom “lesu dajemo življenje” mislimo zelo resno!

• CO2, ki ga proizvede naše podjetje, v celoti kompenziramo z zasaditvijo dreves 
nasprotno enake vrednosti.

• Posadimo toliko dreves, kot jih posekamo za realizacijo vašega projekta. 
Posledično je tudi vaš izdelek CO2 nevtralen.

Nik Zornada

t: 070 682 000

e: nik@hrovat.net

Rok Planinšek

t: 070 168 855

e: rok@hrovat.net

Sašo Stošič

t: 070 900 434

e: saso@hrovat.net

Blaž Jemec

t: 070 633 989

e: blaz@hrovat.net

KONTAKTI
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L JUBL JANA

SOČA

 

 

Dolžina klopi: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 42 cm

Skupna višina: 80 cm

Skupna širina: 65 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: UO14719

Poleg same oblike je posebnost te klopi tudi sedenje, saj je klop hkrati gugalnik, 
zaradi kovinskega dela, ki je izdelan tako, da podstavek deluje kot vzmet.

 

 

Dolžina klopi: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 45 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: UO210116

Klop Soča je preprosta, a estetska rešitev za vse vrste javnih površin, saj sledi 
zadnjim trendom moderne arhitekture.

klopi

Ste vedeli?

Razliko med pravim sibirskim macesnom in plantažnim prepoznamo 
po letnicah. Pri prvem so bistveno gostejše, les pa je s tem bolj 
odporen.

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/ljubljana-klop
https://hrovat.net/izdelki-storitve/soca-klop-brez-naslona
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KOLPA

DOMŽALE

 

 

 

Dolžina klopi: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 42 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: UO40719

Klop Kolpa navduši s svojim videzom, saj odstopa od tradicionalnosti. Odlična je 
za parke, šole in druge javne površine.

 

 

 

Dolžina klopi: 205 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 42 cm

Skupna višina: 88 cm

Skupna širina: 75 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: UO12719

Klop Domžale je klasična predstavnica našega programa urbane opreme. Je 
udobna in lepega videza ter primerna za vse vrste javnih površin.

klopi

Ste vedeli?

Sušenje lesa v sušilnici zmanjšuje pokanje lesa in poskrbi, da se les 
na dolgi rok manj deformira.

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/kolpa-klop
https://hrovat.net/izdelki-storitve/domzale-klop
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Ste vedeli?

Prvi material podoben lesu je obstajal že pred več kot 400 milijoni let.

 

MURA

SAVA

 

 

Dolžina klopi: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 45 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: UO70719

Estetska, udobna in edinstvena, so tri lastnosti, ki bi opisale klop Muro. S svojim 
edinstvenim videzom bo zagotovo nadgradila vsak park.

 

 

Dolžina klopi: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 40 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: UO80719

Klop Sava je unikatna predstavnica našega programa, saj les prekriva celotno 
kovinsko konstrukcijo. To ji daje naraven videz in lepoto.

klopi

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/mura-klop
https://hrovat.net/izdelki-storitve/sava-klop
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Premer klopi: po dogovoru

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 40 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: KLD244

Okrogla drevesna klop je naravnost odlična za parke in šole. Usedete se pod 
drevo in uživate v hladni senci in dobri družbi.

 

 

 

Dolžina klopi: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 45 cm

Skupna višina: 63 cm

Skupna širina: 45 cm

Dimenzija korita: 48,5 x 45 x 63 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: UO30719

Nadgradnja naše klopi Soča. Z dodatkom korita, klopi dodamo nove dimenzije, ki 
prinesejo večjo uporabnost in estetiko.

Ste vedeli?

Sibirski macesen ne potrebuje veliko vzdrževanja, saj je zaradi rasti v 
sibirskih gozdovih izredno odporen na vse vremenske pojave.

OKROGL A DREVESNA KLOP

SOČA S KORITOM ZA ROŽE

klopi

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/okrogle-drevesne-klopi
https://hrovat.net/izdelki-storitve/soca-klop-s-koriti-za-roze
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Ste vedeli?

Največje drevo po prostornini, sekvojo, imenovano General Sherman, 
najdemo v ZDA. Visoka je 83,8 m, njen obseg pa meri neverjetnih 30 metrov.

 

SOČA Z NASLONOM

SOČA Z NASLONOM ZA ROKE

 

 

Dolžina klopi: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 45 cm

Skupna višina: 90 cm

Skupna širina: 60 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: UO220116

Klop Soča smo nadgradili z naslonom in ji s tem povečali udobje in uporabnost. 
Primerna je za vse vrste parkov, šol in drugih površin.

 

 

Dolžina klopi: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 45 cm

Skupna višina: 63 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: UO11719

Soča z naslonom za roke je preprosta, a estetska rešitev za vse vrste javnih 
površin. Naslon za roke omogoči dodatno udobje in nadgradi celoten videz.

klopi

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/soca-klop-z-naslonom
https://hrovat.net/izdelki-storitve/soca-klop-z-naslonom-za-roke
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Dolžina klopi: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 45 cm

Skupna višina: 90 cm

Skupna širina: 65 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: UO90719

Z naslonom za noge smo klop Soča dopolnili in jo nadgradili v vsestranski objekt, 
ki ga lahko uporabimo na vseh javnih in zasebnih površinah.

 

 

 

Dolžina klopi: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 70 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: UO50719

Unikaten izdelek, ki ima dvojno uporabo. Lahko ga uporabljamo kot klop in 
obenem kot stojalo za kolesa.

Ste vedeli?

Eno samo drevo lahko do svojega 40. leta absorbira kar 1 tono CO2 , zato 
imajo drevesa zelo pomembno vlogo pri boju s klimatskimi spremembami.

SOČA Z NASLONOM ZA NOGE

KLOP S STOJALI ZA KOLESA

klopi

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/soca-klop-z-naslonom-za-noge
https://hrovat.net/izdelki-storitve/klop-s-stojali-za-kolesa


mizarstvohrovat

10 +386 (0)1724 82 05 www.hrovat.net info@hrovat.net

 

Ste vedeli?

Pravilna zasaditev dreves okoli objekta lahko zmanjša potrebo po 
klimatizaciji tudi do 30%.

 

SOČA

DOMŽALE

 

 

Višina koša: cca 100 cm

Širina koša: 40 cm

Globina koša: 40 cm

Neto prostornina vložka: 60 L

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Pločevinast vložek za vreče

Šifra izdelka: UO270116

Koš Soča je odlična urbana rešitev za smetnjake. Skrije jih za kombinacijo kovine 
in sibirskega macesna ter jih naredi estetsko privlačne.

 

 

Višina koša: 62 cm

Premer koša: 60 cm

Teža koša: 120 kg

Neto prostornina vložka: 62 L

Les: sibirski macesen

Betonski vložek za vrečke

Šifra izdelka: UO26319

Koš Domžale v sebi skriva betonski vložek, kamor namestimo vreče za smeti. 
Lesena fasada pa ga spremeni v lep urbani smetnjak.

smetnjaki

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/soca-kos-za-smeti
https://hrovat.net/izdelki-storitve/domzale-kos-za-smeti
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Ste vedeli?

Pravi sibirski macesen ima več kot 10 letnic na cm prečno žagane deske, 
medtem ko ima plantažni samo okoli 3-5.

 

SAVA

DRAVA

 

 

Višina koša: 72 cm

Širina koša: 48 cm

Globina koša: 48 cm

Teža koša: 100 kg

Neto prostornina vložka: 58,5 L

Les: sibirski macesen

Betonski vložek za vrečke

Šifra izdelka: UO28319

Koš Sava je odlična urbana rešitev za smetnjake. S kombinacijo lesa in kovine 
smo navaden smetnjak spremenili nadgradnjo vsake javne površine.

 

 

Višina koša: 70 cm

Širina koša: 45 cm

Globina koša: 45 cm

Teža koša: 100 kg

Neto prostornina vložka: 58,5 L

Les: sibirski macesen

Betonski vložek za vrečke

Šifra izdelka: UO27319

Koš Drava je odlična urbana rešitev za smetnjake. Navaden smetnjak, je z lesom, 
postal moderen in lep.

 

smetnjaki

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/sava-kos-za-smeti
https://hrovat.net/izdelki-storitve/drava-kos-za-smeti
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Ste vedeli?

Barvo lesa lahko spreminjamo tudi v procesu predelave in obdelave lesa z 
različnimi postopki, kot so parjenje, segrevanje, beljenje, luženje in barvanje.

  

SOČA

DOMŽALE

 

 

Dolžina klopi in mize: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 45 cm

Višina mize: 72 cm

Širina mize: 85 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: UO10719

Garnitura Soča bo z moderno kombinacijo lesa in kovine prepričala vsakogar ter 
nadgradila vse vrste zasebnih in javnih površin.

 

 

Dolžina klopi: 205 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 42 cm

Dolžina mize: 195 cm

Višina mize: 74 cm

Širina mize: 86 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: VG111

Garnitura Domžale je primerna za vrt ali za javni park. Sibirski macesen v 
kombinaciji s kovino poskrbi za estetiko in dolgo življenjsko dobo.

garniture

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/garnitura-soca-z-ogrevanjem
https://hrovat.net/izdelki-storitve/vrtna-garnitura-domzale-smreka-macesen
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Ste vedeli?

V ameriškem nacionalnem parku Redwood najdemo najvišje drevo na 
svetu. Imenuje se Hyperion, v višino pa meri kar 115,85 m.

 

 

 

KRPAN

AL JAŽ

 

 

Dolžina klopi in mize: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 38 cm

Višina mize: 74 cm

Širina mize: 85 cm

Les: sibirski macesen

Masivna konstrukcija

Šifra izdelka: VG160314

Masivna garnitura Krpan je vse kar si želite od vrtne garniture. Kvaliteta lesa 
poskrbi za dolgo življenjsko dobo, medtem ko oblika za slog.

 

 

Dolžina klopi in mize: 195 cm

Višina sedala: 45 cm

Širina sedala: 40 cm

Višina mize: 75 cm

Širina mize: 86 cm

Les: sibirski macesen

Masivna konstrukcija

Šifra izdelka: VG524

Klasična predstavnica vrtnih garnitur. Z garnituro Aljaž ne morete zgrešiti, saj 
dobite estetiko in kvaliteto, ki služi več generacij.

 

garniture

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/krpan-sibirski-macesen
https://hrovat.net/izdelki-storitve/aljaz-smreka-macesen
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Ste vedeli?

Afriški črni les (blackwood) vas bo stal neverjetnih 13 000 dolarjev oz. dobrih 
10 000 evrov na kubični meter.

  

SMETARNIK JARŠE

ZA VEČSTANOVANJSKE OBJEKTE

 

 

Šifra izdelka: S160819

Enostavna in estetsko dovršena rešitev za spravilo smetnjakov. 

 

 

Šifra izdelka: S20218

Imate v večstanovanjskem objektu, poslovni stavbi ali javni ustanovi težave z 
vandalizmom? Smetnjake lahko zaprete v stilsko dovršen smetarnik.

smetarniki

Dolžina smetarnika: 45 cm

Širina smetarnika: 42 cm

Višina smetarnika: 80 cm

Kapaciteta: 3 zabojniki (2x 80L in 1x 120L)

Vrata: Drsna ali krilna

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Dimenzije smetarnika: do 600 x 330 cm

Kapaciteta: po dogovoru

Vrata: Drsna ali krilna

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/standardni-smetarnik-jarse
https://hrovat.net/izdelki-storitve/smetarnik-uta-za-vecstanovanjske-objekte
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Ste vedeli?

Da smo v sodelovanju z organizacijo EDEN REFORESTATION PROJECTS 
posadili že več kot 60 tisoč dreves.

 

 

 

CUBIE

MIL ANO

 

 

Višina luči: 80 cm

Širina luči: 10 cm

Poraba energije: 5,5 W

Les: sibirski macesen, iroko, teak

Svetilo: LED 12 V, zaščita IP65

Kovinski podstavek

Šifra izdelka: VL130214

Vrtna luč iz sibirskega macesna je kvalitetna in uporabna nadgradnja vsake javne 
ali zasebne površine.

 

 

Višina luči: 80 cm

Širina luči: 12 cm

Poraba energije: 3 W

Les: sibirski macesen

Svetilo: LED 12 V, zaščita IP67

Kovinski podstavek

Šifra izdelka: VL301216

Vrtno luč Milano odlikujeta LED osvetlitev in tehnologija z 12 V napetostjo. Zaradi 
varčnosti je odlična za vse vrste javnih površin.

 

vrtne luči

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki/lesene-vrtne-luci
https://hrovat.net/izdelki-storitve/lesena-vrtna-luc-milano
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Ste vedeli?

Najsvetlejši je les navadne bodike, najtemnejši pa les ebenovca. Slednji je 
tako gost, da v potone v vodi.

  

ZAPRTA PRODA JNA STOJNICA CUBIE

ODPRTA PRODA JNA STOJNICA CUBIE

 

 

Dimenzije stojnice: 300 x 280 cm (po meri)

Višina stojnice: po naročilu (običajno 240 cm)

Tloris zaprtega dela: 300 x 200 cm

Prodajni pulti: po meri

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Premični objekt, možna montaža koles

Dimenzije stojnice: 300 x 200 cm (po meri)

Višina stojnice: po naročilu (običajno 240 cm)

Širina pulta: 100 cm

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Premični objekt, možna montaža koles

Šifra izdelka: PSC70819

Zaprta prodajna stojnica je praktična in estetska rešitev za tržnice, festivale ipd. 
Zaradi načina gradnje, je za uporabo pripravljena v nekaj minutah.

 

Šifra izdelka: OS001

Hitra in preprosta rešitev za sejme, tržnice in druge festivale. Samo postavite jo 
na izbrano mesto in že je pripravljena za uporabo.

stojnice

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/prodajne-stojnice-cubie
https://hrovat.net/izdelki-storitve/odprta-prodajna-stojnica
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Ste vedeli?

Sibirski macesen ne potrebuje veliko vzdrževanja, saj je zaradi rasti v 
sibirskih gozdovih izredno odporen na vse vremenske pojave.

 

 

 

ODPRTA STOJNICA CUBIE S PREKLOPNO STREHO

DRIVE-IN KIOSK CUBIE

 

 

Dimenzije stojnice: 300 x 200 cm (po meri)

Višina stojnice: po naročilu (običajno 240 cm)

Širina podesta: 80 cm

Police: po meri

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Premični objekt, možna montaža koles

Dimenzije stojnice: 300 x 280 cm (po meri)

Višina stojnice: po naročilu (običajno 240 cm)

Tloris zaprtega dela: 300 x 200 cm

Prodajni pulti: po meri

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Premični objekt, možna montaža koles

Šifra izdelka: PS091115

Odprta stojnica s preklopno streho je odlična za tržnice, festivale in druge javne 
dogodke. Samo odprete streho in že je pripravljena.

 

 

Šifra izdelka: KDI50819

Iščete kiosk za postavitev ob cesti? Hitra kava na poti, vstopnine, blagajna za 
parkirnine... Za vse omenjene izzive ponujamo rešitev.

stojnice

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/odprta-stojnica-s-preklopno-streho
https://hrovat.net/izdelki-storitve/kiosk-drive-in
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Ste vedeli?

Sivenje sibirskega macesna je naraven pojav, ki lesu poleg sivkaste barve, 
doda tudi naravno zaščitno plast..

  

KOLESARNICA CUBIE

PRODA JNI PULT CUBIE

 

 

Dimenzije kolesarnice: 320 x 150 cm (po meri)

Višina kolesarnice: po naročilu (običajno 225 cm)

Kapaciteta: 4-5 koles + police za shranjevanje

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Šifra izdelka: KO18117

Imate v bloku, poslovni stavbi ali javni ustanovi težave z varnostjo vaših koles? 
Kolesarnice izdelujemo v dimenzijah po naročilu, tudi za večje število koles.

kolesarnice

 

Šifra izdelka: PP1101

Odlična rešitev za prizorišča, kjer se sejmi ali tržnice dogajajo le občasno. Stojnico 
lahko ena oseba v trenutku zloži in prestavi v skladišče.

stojnice

Dimenzije pulta: 200 x 100 cm (po meri)

Višina pulta: 90 cm (po meri)

Dvižni pult: 60 cm (po meri)

Les: sibirski macesen

Kovinska konstrukcija

Premični objekt, možna montaža koles

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/vrtna-uta-amsterdam-kolesarnica
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Ste vedeli?

Najstarejše drevo na svetu je staro kar 9550 let, imenuje se Old Tjikko, je 
podvrsta jelke, najdemo pa ga na Švedskem.

 

 

 

AV TOBUSNA POSTA JA CUBIE

VISOKE GREDE

 

 

Tlorisna dimenzija: 500 x 131,5 cm

Višina postaje: 245 cm

Vijačeno v tla

Materiali: 

Les: sibirski macesen 1. kvaliteta

Konstrukcija: kovina

Hrbtna stena: kaljeno steklo

Šifra izdelka: AP1605

Stilsko dovršena avtobusna postaja, ki ne potrebuje vzdrževanja. Montažo na 
terenu opravimo v 1 uri. Možna je izdelava v dimenzijah in dizajnu po naročilu.

 

 

Dimenzije grede: po naročilu

Višina grede: po naročilu (običajno 65 cm)

Debelina les: 35 mm

Les: sibirski macesen

Dodatna opcija:

Čepasta folija

Kovinski vložek

Šifra izdelka: KO160215

To je najbolj priljubljena različica visokih gred, saj ponuja optimalno razmerje med 
kakovostjo, obstojnostjo in ceno.

 

ostalo

klikni za več informacij

klikni za več informacij

https://hrovat.net/izdelki-storitve/avtobusna-postaja-cubie
https://hrovat.net/izdelki-storitve/visoke-grede-in-korita-macesen-35mm
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/mizarstvohrovat

/carpentryhrovat

/mizarstvo_hrovat

/mizarstvohrovat
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https://www.google.com/maps/place/Mizarstvo+Hrovat,+Hrovat.net+d.o.o./@46.1431558,14.5926952,476m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4765344105e103a9:0x869c1330e6e7998d!8m2!3d46.1432709!4d14.5928371
http://facebook.com/mizarstvohrovat
https://www.instagram.com/mizarstvo_hrovat/
https://www.pinterest.com/carpentryhrovat/
https://www.youtube.com/user/mizarstvohrovat

