“Vaša domišljija je vse.
Je ključ do sreče, ki vas čaka v življenju.”
Albert Einstein

MARLES VEČJI OBJEKTI
(VRTCI IN ŠOLE)
Vrhunska kakovost,
varčnost in zdravo bivanje

“Odločite se, kaj
želite. Verjemite,
da je to možno in
da si zaslužite le
najboljše.”

Skoraj 400 zgrajenih vzgojno-varstvenih objektov predstavlja za Marles bogato izkušnjo
na področju projektiranja in gradnje teh specifičnih objektov. Poleg ugodne cene, hitrega
koncepta gradnje in posledično hitre možnosti vselitve sta najpomembnejša varnost in
prijetno, zdravo bivanje otrok, učencev oz. dijakov.
Zdravo in prijetno bivalno ugodje pa dosegamo z gradnjo energetsko visoko učinkovitih
zgradb, kar omogoča tudi minimalne stroške vzdrževanja v celotni življenjski dobi objekta.
Obliko vrtcev in šol prilagodimo specifičnim lokacijam, številnim funkcionalnim zahtevam,
ki omogočajo nemoteno igro, razvoj in učenje, zadovoljstvo zaposlenih ter dobro povezavo
notranjih in zunanjih površin.

MICHELANGELO
Ponosni smo na tradicijo in svoje bogate izkušnje.
Poleg tega pa sta evropsko tehnično soglasje in znak CE, ki ju posedujemo v Marlesu,
največje zagotovilo gradnje, ki omogoča optimalno zdravo in varno bivanje otrok, učencev
oz. dijakov.
Družba MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. je prvi slovenski proizvajalec
montažnih hiš, ki lahko svoj izdelek označi z zakonsko predpisanim
znakom CE.

“Ponosni smo na svojo tradicijo.” Marles

Marlesov
celostni pristop
Naši najmlajši v vrtcih in šolah preživijo večji del svojega najbolj aktivnega dela dneva. Kakovost njihovega bivanja v vzgojno
izobraževalnih ustanovah je zato še kako pomembna. Kakovost pa poleg programa in usposobljenega, motiviranega kadra omogoča
tudi primerno bivalno okolje.
Kakovost bivalnega okolja vzgojno-izobraževalnih ustanov omogoča varno, zdravo in prijetno sobivanje ter počutje otrok in zaposlenih.
Marles med celovite (360�) rešitve vključuje naslednje sklope Marles storitev, ki jih v vseh fazah povezuje in nadgrajuje strokovno
svetovanje:
• Priprava dokumentacije
• Projektiranje
• Nadzor nad izvedbo projekta
• Gradnja na ključ
• Marles objekt
• Notranja oprema
• Zunanja igrala
• Ureditev okolice

Kaj?

Kdo?
Kdaj?

MARLES
SISTEM
o
360
Kako?
Kje?
Zakaj?

Prednosti
		 gradnje z Marlesom
Številni objekti (od individualnih hiš, vrtcev, naselij, do večnamenskih objektov) so
najboljša referenca podjetja Marles. Prizadevanje po odličnosti zahteva permanentno
spremljanje in upoštevanje najnovejših tehnoloških trendov, standardov, predpisov
in kulture bivanja ter prilagajanje tržnim zahtevam. Pridobljeni certifikati dokazujejo
vrhunsko in preverjeno kakovost Marles rešitev in produktov.
•

Marlesov način gradnje je zasnovan po najsodobnejših načelih gradnje. Več kot pol
stoletja izkušenj, najnovejša spoznanja, uporaba sodobne tehnologije ter uporaba
sodobnih okolju in človeku prijaznih materialov bo omogočala zdravo bivanje in
dobro počutje ter kakovosten vsestranski razvoj otrok.

•

Odlikuje nas hitra gradnja, in kar je še pomembneje, tudi hiter rok vselitve. Zaradi
načina izdelave je objekt suh takoj po finalizaciji. Objekt lahko uporabljamo takoj, saj
ni potrebno dolgotrajno sušenje gradbenih materialov. Tako je za otroke nemudoma
po zaključku gradnje zagotovljeno zdravo bivanje v objektu.

•

Zagotavljamo odlično toplotno izolacijo, kar je zelo pomembno, saj moramo
otrokom zagotoviti toplotne prostore. Istočasno pa morate pri obratovanju vrtca
smotrno ravnati s proračunskimi sredstvi, kar vam bodo vsekakor omogočili nizki
stroški vzdrževanja zaradi nizke porabe energije za ogrevanje.

•

Industrijska izdelava sestavnih delov vam bo zagotovila stalno visoko kakovost in
vgradnjo najkakovostnejših materialov izredne trajnosti ter pristopno ceno.

•

Poskrbimo pa tudi za potresno varnost, kar potrjujejo številni objekti grajeni na
potresnem področju.

•

V primeru, da niste planirali sredstev za te namene, a so prisotne potrebe in želje
po novem vzgojno varstvenem zavodu vam lahko pomagamo tudi pri financiranju.

Nudimo vam izvirno zasnovo za zdravo in prijetno bivanje otrok v vrtcu in šoli. Rešitev,
ki je trajna, gospodarna, mednarodno priznana, preizkušena in cenovno ugodna.
Objekti vrtcev in šol so izdelani v enem izmed izbranih sistemov (MEGA N10, Mega
PLUS PASIV N14, EKO) ter z materiali, ki so natančneje predstavljeni na zadnjih straneh
publikacije.
Varnost in kAKOVOST bivanja STA gotovo eNA IZMED pomembnejših
pogojev pri načrtovanju in gradnji objektov, kot so vrtci in šole,
kjer otroci preživijo velik del svojega otroštva.
Kdor je ekološko osveščen, se odloča za montažno gradnjo.

Otrokom in
		skupnosti prijazni
V podjetju Marles razvijamo rešitve v sodelovanju s partnerji, naročniki in uporabniki.
Zavedamo se, da lahko svoje poslovne cilje uspešno dosegamo le v sožitju z vsemi
deležniki, ki so vpleteni v proces posameznega projekta.

Župani, občine
Prispevamo k razvitosti socialne infrastrukture •
Kreiramo nova delovna mesta •

župani,
občine

Javne objekte gradimo v skladu z vsemi direktivami •
in zakoni ter v skladu z lokacijo in potrebami skupnosti

Starši
Omogočamo vpis otrok v vrtec in osnovne •
ter srednje šole - dovolj prostih mest
Omogočamo zdravo bivanje v okolju za •
otroke, kjer ti preživijo polovico dneva
Spodbujamo normalen razvoj otrok •

starši

Marles
koncept

Poskrbimo, da starši brez skrbi pošljete svoje otroke v vrtec •

Lokalne skupnosti
Skupaj gradimo zdravo prihodnost v vaši skupnosti / kraju •
Hitro reagiramo na želje in zahteve •
razvijajoče se skupnosti – hitrost gradnje
Ugodna cena •
Povečano priseljevanje v vašo občino – posledično rast in razvoj območja •
Prispevamo k povečanju kvalitete življenja in počutja prebivalcev •
Oblika vrtca je prilagojena specifični lokaciji, •
ki omogoča nemoteno igro otrok
in dobro povezavo notranjih in zunanjih površin

lokalne
skupnosti

Otroci, učenci in dijaki
• Zagotavljamo zdravo, varno in kakovostno bivanje
• Ustvarjamo idealne pogoje za rast in razvoj spodobnosti

otroci,
učenci,
dijaki

partner
koncept

• Vzpodbujamo kreativnost in domišljijo
• Dvigujemo motiviranost in zadovoljstvo
• Kreiramo okolje, ki spodbuja timsko delo in druženje

ravnatelji

Ravnatelji
• Zagotavljamo otroško varstvo oziroma zdravo
učno okolje za razvoj potenciala predšolskih otrok,
osnovnošolcev in dijakov
• Izboljšujemo energetske učinkovitosti objekta ter
posledično zmanjšujemo stroške obratovanja in

učitelji,
profesorji

vzdrževanja
• Gradimo po vseh direktivah, smernicah in zakonih

Učitelji, profesorji
• Vzpostavljamo osnovne pogoje za izvedbo pouka, učnega programa
• Zagotavljamo večjo varnost učencev in dijakov
• Ustvarjamo zdravo in kvalitetno bivalno delovno okolje za vse

Oblikovanje osredotočeno na človeka.

Marles načrti sledijo
						vašim željam
Želja in potreba
V Marlesu združujemo in nadgrajujemo želje investitorja in uporabnika – županov,
ravnateljev, učiteljev in zaposlenih ter otrok in njihovih staršev.
Sprva vam želimo prisluhniti. Prisluhniti vašim potrebam, vašim danostim, da vam
lahko v nadaljevanju čim bolj strokovno svetujemo in ponudimo najboljšo rešitev –
vzgojno-izobraževalni objekt (novogradnja, prizidek, obnova), ki odgovarja potrebam
lokalne skupnosti, družin, naših najmlajših, ki so naša prihodnost.

Izvedba
Prvotne želje postajajo realnost. V Marlesu na podlagi urejene
dokumentacije, gradbenega dovoljenja začnemo z gradnjo
začrtanega projekta na ključ, pri čemer upoštevamo parametre
kakovosti, ekologije in energijske varčnosti.

Prisegamo na kvaliteto naših storitev:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gradbena dela z zunanjimi priključki in ureditvijo okolja
Marles elementi z lesenimi okni in vrati ter montažo
Elektro instalacije
Strojne instalacije ter sanitarna oprema
Talne obloge
Notranja slikopleskarska dela
Klasični betonski estrih
Inox ograja na terasah
Pokrita pergola
Notranja oprema: pohištvo, oprema telovadnic
Zunanja igrala
Oprema kuhinje
Ureditev okolice

KONCEPT in IDEJE
Koncept določa pot in časovnico, kako priti od ideje do
cilja. Torej od želje, preko idejne zasnove in projektne
dokumentacije do vselitve in do rešitve prostorske stiske v
določeni lokalni skupnosti.

Marlesove celovitve rešitve

IDEJNA ZASNOVA
V njej konkretno definiramo vaše želje, potrebe in ideje – jih zapišemo in
narišemo tako, da stojijo – arhitekturno, statično, inženirsko, tehnično …
Marles idejna zasnova je skupek dovršenih, preverjenih in dodobra premišljenih
skic ter načrtov. Ko je idejni koncept končan, ko je v njem definiran vsak detajl
in na pravo mesto postavljena še tako mala malenkost, takrat lahko začnemo z
izvedbo (gradnjo) po ustvarjenem idejnem konceptu. Tekom konkretizacije ideje
realno pogledamo na stvari z objektivnega stališča, vseeno pa skušamo kar
v največji meri upoštevati želje in potrebe naročnika, naše skupne ideje, tako
rezultati med in po izvedbi ne izostanejo.
Idejna zasnova predstavlja uvodni del priprave projektne dokumentacije.
Zasnuje pa se že prvi izgled objekta.
•
•
•
•

Svetovanje
Projektiranje
Idejna zasnova
Usklajevanje z uporabnikom

Temelj za uspeh leži v visokokakovostni izvedbi, prvovrstni
kvaliteti, profesionalnosti in odgovornosti. Izstopamo
v tehnološki dovršenosti, odličnosti oblikovanja in
razumevanju vaših potreb ter želja.

V ISK ANJU POPOLNOSTI ...

Marles tehnologija

Marlesova filozofija delovanja:

Vaše popolno zadovoljstvo in zaupanje
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Marles tehnologija združuje trende, najsodobnejše tehnologije, notranje
oblikovanje, arhitekturo, industrijsko oblikovanje in umetnost bivanja.
Vsak projekt preučimo celostno in iz več zornih kotov. Vključujemo tako
prostorske zmožnosti in vpetost v okolje kot tudi materialne, socialne,
psihološke, fiziološke, estetske in zgodovinske vidike ter povezave. Vsaka
Marlesova rešitev je zato večplastna in kompleksna.
Marles HomoBioTehnologija™ je 100 odstotno zagotovilo za vaše popolno
zadovoljstvo. Jedro Marlesove filozofije dizajna leži v tehničnem napredku,
hkratnem ohranjanju čuta za človeka; v ustvarjanju dih jemajočih rešitev, a
vseeno v ohranitvi oblikovne vrednosti in funkcionalnosti. Združujemo moč
in čudovito izkušnjo bivanja z učinkovitostjo in funkcionalnostjo. Urbanizem,
načrtovanje, tehnologija, prostor, sistem, dizajn, materiali - vse mora
dosegati naše standarde kakovosti.
V Marlesu smo vedno v iskanju odličnosti, kar pomeni biti boljši od
najboljšega. Naša inovativnost in vizija odličnosti nas vodita na povsem
nova in tehnološko napredna področja, kjer postavljamo standarde
odličnosti. Naš cilj je še naprej presegati standarde ter postavljati merila
odličnosti v tehnologiji bivanja, kajti neprestano težimo k temu, da vam
ponudimo edinstveno izkušnjo bivanja.
Naše rešitve odlikuje inovativen pristop, ki se osredotoča na vaše
zadovoljstvo in popolnost bivanja. Uporaba preprostih oblik in naprednih
ter nezahtevnih orodij nam omogoča, da lahko dosežemo visok nivo
profesionalnosti. Uporabljamo najboljše materiale in tehnologijo, s katerimi
zgradimo popoln objekt za vaše optimalno zadovoljstvo bivanja.
Predani smo kakovosti in vrhunski izvedbi v vseh
projektnih fazah. Razvijamo VRTCE, ŠOLE za srečno
življenje in zgradbe za uspešno bivanje ter delo.

“Naši objekti združujejo vrhunsko funkcionalnost, najnaprednejše tehnologije ter estetsko oblikovanje za vaše popolno doživetje in radost bivanja. Vsako hišo
			
saj ste v središču razvojnega kroga vedno vi in vaše potrebe. Naši tehnologi, razvojniki in oblikovalci združujejo tehnologijo in vaše

Marlesov
M-design
krog

Naš edinstveni pristop k načrtovanju in
oblikovanju
Črke M, D, E, S, I, G, N so ključne kratice, ki Marles tim vodijo skozi sedem
korakov načrtovanja in oblikovanja vašega popolnega javnega objekta.
M:
D:
E:
S:
I:
G:
N:

Marles poslanstvo – opredelimo cilje, potrebe in želene rezultate.
Definicija – opredelimo vse potrebne elemente ter korake na poti
doseganja želenih rezultatov.
Eksperimentiranje in raziskovanje – preučimo vse možnosti ter iščemo
najboljše in najugodnejše rešitve.
Sodelovanje – sodelujemo z vrhunskimi strokovnjaki ter združujemo
znanja in izkušnje vseh sodelujočih.
Ideje in inovativnost – neprestano izboljšujemo ter nadgrajujemo vaše želje.
Gradimo in ustvarjamo vrhunske hiše in objekte – pri tem neprestano
spremljamo kakovost ter se držimo dogovorjenega.
Negovanje – negujemo odnos z vami – našimi partnerji ter vam
pokažemo, kako je potrebno negovati in vzdrževati Marles objekt.

in objekt prilagodimo vašim potrebam in željam,
potrebe v nepozabno zlitje vašega Marles objekta.” Bogdan Božac - Direktor Marlesa

PUBLIC

Oblika sledi funkciji™
Z mislijo na najmlajše.

"Domišljija je pomembnejša od znanja". Albert Einstein

www.marles-hise.si

Brez izjeme ima vsak človek sposobnost,
da živi srečno, izpopolnjeno življenje v
popolnem miru, ravnotežju in radosti.

Novi prostori
za potrebe vaše skupnosti in v veselje vaših otrok

Naša odkritja so
zbrana v Marlesovem
laboratoriju za kakovost
bivanja –
Marles Living Lab™

Enako si vsako podjetje, organizacija ali inštitucija zasluži
optimalen prostor za delovanje, ki podpira in omogoča
opravljanje aktivnosti in uresničevanje zastavljenih ciljev.
Z osredotočanjem v raziskave in razvoj ter s pomočjo
več kot 50 let izkušenj smo v Marlesu odkrili, da obstaja
univerzalni zakon vsakega izpolnjenega življenja, bivanja in
dela.
Naše popotovanje k odličnosti se je pričelo z razkrivanjem
najboljših svetovnih arhitekturnih projektov in dizajnov.
Podali smo se nazaj k osnovam in se vprašali: “Zakaj so ti
projekti vrhunski in kaj je tisto, kar jih naredi vrhunske?”
Tako smo spoznali bistvo vrhunske arhitekture in
vrhunskega dizajna, ki omogoča edinstveno doživetje bivanja,
delovanja in ustvarjanja.
Razkrili smo skrivnost vseh največjih oblikovalcev in
arhitektov v zgodovini. Zavedali so se, da hiša niso zgolj
zidovi, temveč da obstaja nekaj več … duša prostora.
Vsi največji so se osredotočali na interakcijo človeka s
prostorom in vse, kar so kadarkoli oblikovali ali naredili, je
bilo v skladu z zakonom, ki smo ga poimenovali Oblika sledi
funkciji™ - Form Follows Function™.
Naša odkritja so sedaj zbrana v Marlesovem laboratoriju
za kakovost bivanja – Marles Living Lab™, ki je vodilni
laboratorij za bivanje, delovanje in kvaliteto življenja v našem
prostoru. Osredotoča se na funkcionalnost oblikovanja za
vaše največje zadovoljstvo ter vrhunsko izkušnjo bivanja.
Pri tem nič ne prepuščamo naključju. Poslušamo vas,
upoštevamo vaše želje ter pretehtamo možnosti in nato
naredimo tisto, kar je najbolje za vas.

"Naš cilj je nasmeh na otroških obrazih in njihovo kakovostno bivanje." Marles

IZBIRA TIPSKEGA VRTCA
						
Ko ideja zaživi
Izbirate lahko med gradnjo tipskega oziroma gradnjo vrtca po vaših željah in
potrebah lokalne skupnosti.
V nadaljevanju vam predstavljamo tlorise štirih posameznih tipskih vrtcev:

25,59 m

26,85 m

LEGENDA

Marles 2-oddelčni vrtec
7,94 m2
11,39 m2
6,92 m2
∑ 63,83 m2
∑ 100,32 m2
20,25 m2
∑ 85,08 m2

Vhodni nadstrešek
Vetrolov
Garderoba
Hodnik
Skupni prostor
Garderoba vzgojitelji
Igralnica

∑ 19,99 m2
∑ 54,49 m2
∑ 16,70 m2
30,68 m2
∑ 17,28 m2
51,71m2
486,58m2

Sanitarije
Kabinet
Shramba
Delilna kuhinja
Pralnica/strojnica
Pokrita terasa

25,59 m

26,85 m

LEGENDA

Marles 3-oddelčni vrtec
7,94 m2
10,00 m2
23,36 m2
∑ 70,01 m2
∑ 100,32 m2
6,92 m2
∑ 128,62 m2

Vhodni nadstrešek
Vetrolov
Garderoba
Hodnik
Skupni prostor
Garderoba vzgojitelji
Igralnica

∑ 23,18 m2
∑ 54,49 m2
∑ 15,66 m2
30,68 m2
∑ 17,28 m2
57,49m2
546,55m2

Sanitarije
Kabinet
Shramba
Delilna kuhinja
Pralnica/strojnica
Pokrita terasa

35,64 m

26,85 m

LEGENDA

Marles 4-oddelčni vrtec
7,94 m2
10,00 m2
23,36 m2
∑ 84,75 m2
∑ 100,32 m2
6,92 m2
42,41 m2
∑ 128,62 m2

Vhodni nadstrešek
Vetrolov
Garderoba
Hodnik
Skupni prostor
Garderoba vzgojitelji
Igralnica I. starostno obdobje
Igralnica II. starostno obdobje

6,10 m2
∑ 28,65 m2
∑ 54,49 m2
∑ 15,66 m2
30,68 m2
∑ 17,28 m2
57,49m2
614,67 m2

Prostor za nego
Sanitarije
Kabinet
Shramba
Delilna kuhinja
Pralnica/strojnica
Pokrita terasa

58,7558,75
mm

33,75 m

6,8711,88
m m
11,88 m

33,7533,75
mm

7,50 m

16,25 m

6,87 m

17,50 m

16,25 m

16,85 m
16,85
m

16,25 m

16,25 m

16,85 m

LEGENDA

Marles 8-oddelčni vrtec
∑ 31,78 m2
∑ 29,94 m2
39,44 m2
45,36 m2
∑ 26,83 m2
77,03 m2
114,03 m2
∑ 89,24 m2
∑ 65,53 m2
∑ 179,20 m2
∑ 181,68 m2

Vhodni nadstrešek
Vetrolov
Garderoba I. starostno obdobje
Garderoba II. starostno obdobje
Garderoba vzgojitelji
Skupni prostor I. starostno obdobje
Skupni prostor II. starostno obdobje
Sanitarije
Shramba
Igralnica I. starostno obdobje
Igralnica II. starostno obdobje

∑ 27,14 m2
∑ 110,38 m2
∑ 55,45 m2
∑ 123,79 m2
142,38 m2
2,16 m2
∑ 75,51 m2
27,94 m2
∑ 23,51 m2
43,01 m2
18,16 m2
1,529,49 m2

Prostor za nego
Kabinet
Pralnica/strojnica
Hodnik
Kuhinja
Organski odpadki
Stopnice
Ravnatelj
Tajništvo
Zbornica
Arhiva

PUBLIC

Vrtci - naj igra zaživi
Referenčni primeri Marles vrtcev

Otrok poleg varnosti in ljubezni potrebuje igro. Igro v kotičku.
Igro v telovadnici. Igro na zelenici. Igro s prijatelji.

www.marles-hise.si

Številne možnosti
						

za vaš vrtec

Obliko vrtcev prilagodimo specifičnim lokacijam, številnim
funkcionalnim zahtevam, ki omogočajo nemoteno igro, razvoj in
učenje, zadovoljstvo zaposlenih ter dobro povezavo notranjih in
zunanjih površin.
Zdravo in prijetno bivalno ugodje pa dosegamo z gradnjo
energetsko visoko učinkovitih zgradb, kar omogoča tudi
minimalne stroške vzdrževanja v celotni življenjski dobi objekta.

•
•
•
•
•

Grajeno po vseh direktivah, smernicah, zakonih
CE znak
Prilagojeno lokaciji
Osredotočeno na otroke
Neomejene arhitekturne možnosti

PUBLIC

Vrtec Bogogno Italija
Na objektu je investitor, Občina Bogogno, ob zaključku gradnje
organiziral meritve in si za stavbo pridobil energetsko izkaznico.
Na osnovi meritev in strokovne presoje sta vrtec in telovadnica
razvrščena v energetski razred A+, del osnovne šole pa v energetski razred A, kar pomeni, da je stavba razvrščena v razred
najbolj energetsko učinkovitih stavb.

Prihodnost je za drzne. Z drznimi idejami bomo prišli dlje in se
najbolj približali vašim željam kot naročnika, ki ima vizijo in željo
po ustvarjanju nečesa novega, svojega, naprednega in povsem
drznega. Ideja, ki je drzna in posega v območje nemogočega, je
lahko največji izziv in začetek neverjetnega potovanja ustvarjanja
novega bivanjskega koncepta. Drznite si sanjati z nami!

PUBLIC
Skupna neto površina objekta je: 833 m2,
od tega:
• vrtec s teraso: 172 m2
• prva triada osnovne šole: 379 m2
• telovadnica z garderobami: 282 m2

Otroci privabljajo barve, sproščenost, igrivost, toplino in obratno.

PUBLIC

Vrtec Lenart
Jeseni 2010 je občina Lenart pridobila nov šestoddelčni vrtec, ki
je pod svojo streho sprejel kar 240 otrok iz domače in sosednjih
občin. Posebnost funkcionalne stavbe so skupni prostori za večjo
medsebojno povezanost med otroci ter ekološko usmerjeno
delovanje.

Vrtec je zgrajen po načelih sodobne in energetsko varčne gradnje,
ki prodira na vsa področja javnih objektov.
Prenova vrtca je vsekakor prinesla številne dobrodošle spremembe.
Poleg novih, potrebnih prostorov, se je uredila tudi okolica vrtca, s
čimer so tako zaposleni kot tudi starši pridobili nemoten dostop do
vrtca ter 50 novih parkirnih mest.

Nov objekt ima poleg igralnic tudi funkcionalne spremljevalne
prostore, in sicer telovadnico, knjižnico, likovni atelje, kabinete za
strokovne delavke, upravne prostore in večnamenske prostore
za delavce. Vsaka igralnica ima lasten izhod na teraso in urejeno
zunanje igrišče.

Okolje otroka povabi v raziskovanje, v razvijanje svojega potenciala, v gibanje, v sodelovanje.

Neomejene
arhitekturne
možnosti

PUBLIC

Kristina Travnekar, pomočnica ravnatelja OŠ Lenart, je povedala:
»Najpomembnejša pridobitev vrtca so skupni svetli in odprti prostori,
ki bodo omogočili otrokom druženje ter večjo medsebojno povezanost.
Otroke tako poleg prijateljskih odnosov učimo predvsem zdravega
odnosa do narave. Smo zelo ekološko usmerjeni in letošnja novost, ki jo
želimo doseči je nabava zdravih izdelkov pri lokalnih pridelovalcih. V tem
letu smo veseli, da smo pod streho lahko sprejeli vse prijavljene otroke,
tudi iz okoliških občin.«

PUBLIC

Vrtec Mokronog
V prizidku, zgrajenem v letu 2009, smo v sodelovanju z Občino
Mokronog omogočili pridobitev štirih oddelkov vrtca z ostalimi
skupnimi prostori ter jaslični oddelek.
V obnovljenem delu vrtca smo uredili prostore za upravo vrtca
in vzgojno osebje, štiri oddelke, večnamenski prostor, ki služi
za športno dejavnost in prireditve, v njem pa je tudi knjižnica.
Igralnice, velike med 41 in 45 m2, imajo izhod na pokrite terase,
kjer so otroci lahko na svežem zraku tudi ob slabem vremenu,
z adaptacijo obstoječega vrtca pa so pridobili tudi kabinete za
otroke s posebnimi potrebami, kabinet za didaktične pripomočke
in zbornico.
Vrtec po prenovi in gradnji prizidka sprejme 76 otrok.
Hrano iz šolske kuhinje dostavljajo z novim dvigalom, ki je namenjeno
tudi gibalno oviranim otrokom za lažje gibanje po šoli in vrtcu.
Vzgojno okolje mora optimalno zadovoljevati otrokove fiziološke in psihološke potrebe.

PUBLIC
Osredotočeno na najmlajše uporabnike in
vzgojitelje, ki jim prostor olajša delo in igro

PUBLIC

Vrtec Ptuj
Na Ptuju smo v letu 2010 zgradili prvo od desetih enot ptujskega
vrtca, ki popolnoma zadostuje vsem standardom za bivanje in
razvoj predšolskih otrok.
Vrtec ima več kot 600 m2 bruto površin, namenjenih blizu 70
otrok.
Zunanji igri malčkov je namenjeno tudi veliko prenovljeno zunanje
igrišče.

PUBLIC

Vrtec Domžale
V devet oddelčnem vrtcu Češmin, zgrajenem
v letu 2009, je prostora za 150 malčkov. Šest
od devetih oddelkov je namenjenih otrokom prve
starostne skupine.

PUBLIC

Vrtec Šentilj
V občini Šentilj smo v letu 2008 dokončali projekt gradnje novega
vrtca in prizidka k Osnovni šoli Rudolfa Maistra Šentilj. Najmlajši
krajani obiskujejo vrtec na novi lokaciji, v neposredni bližini šole, s
sodobno opremo in igrali na igrišču. Osnovnošolci so v novi zgradbi
dobili dodatne učilnice in dvigalo.
V pisanem sedem oddelčnem vrtcu je prostora za 148 malčkov.
Kvadratura novogradnje obsega 1255 kvadratnih metrov površin.
Večina oddelkov je pozicioniranih v pritličju, v mansardi pa smo uredili pisarne za upravo in zaposlene.

Igralnice so obrnjene na jugozahod, vsaka ima pokrito teraso. Znotraj objekta so še velik skupni prostor, kabineti in delilna kuhinja.
Nekoliko manjši, 755 kvadratnih metrov velik prizidek k osnovni
šoli ima štiri učilnice, garderobe, manjšo zbornico, dva kabineta in
prostor za gostujočega zobozdravnika. Dodatne površine so še na
zunanjih pokritih terasah in pasažah. V mansardi so tri učilnice za
glasbeno šolo.

PUBLIC
Prilagojeno lokaciji in
potrebam uporabnikov

PUBLIC

Vrtec Tepanje
V letu 2009 zgrajenem vrtcu Tepanje je prostora za tri oddelke
- en jaslični in dva kombinirana oddelka, kjer se razporedi okvirno
52 otrok. Na dvorišču vrtca so otroški igri namenjena nova igrala.

PUBLIC
Za nasmejane
obraze otrok in
vzgojiteljev

PUBLIC

Šole - učenje za prihodnost
Referenčni primeri Marles šol

www.marles-hise.si

Številne možnosti
							
NAŠ NAMEN JE VSAKEMU ŠOLARJU IN DIJAKU
OMOGOČITI ZDRAVO BIVALNO OKOLJE V ČASU
IZOBRAŽEVANJA.

za vašo šolo
Slavko Cimerman, direktor družbe Marles hiše prihodnosti d.o.o.,
je povedal: "Smo vodilni na področju gradnje vrtcev in šol v Sloveniji
in veseli nas, da vedno znova pripomoremo k razvoju krajev.
Z novogradnjami, usmerjenimi k uporabnikom, omogočamo
otrokom, učencem in dijakom varno bivanje in razvoj ter z investicijo
omogočimo tudi nove zaposlitve. Vrtec ali šola s svojo estetsko
zunanjo podobo poživi del okolja, v katerega je umeščen."
Marles je sodeloval že pri gradnji več kot 360 novozgrajenih
vrtcev in šol v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji ter se uvršča v sam
slovenski vrh na področju segmenta gradnje vrtcev in šol.

PUBLIC

OŠ Galjevica
V letu 2005 je Osnovna šola Oskarja Kovačiča pridobila nove,
moderne prostore podružnične šole Galjevica. Na 500 m2 je
prostora za štiri nove razrede.
Posebnost novogradnje je prezračevana oziroma ventilirana
fasada iz naravnega materiala. Njene zračne plasti med toplotno
izolacijo in zunanjo fasadno oblogo omogočajo prezračevanje ter
s tem preprečujejo nabiranje vlage, ki iz notranjih prostorov prek
zidu in izolacije prehaja ven.

PUBLIC

OŠ Solčava
Nova podružnična šola v Solčavi, ki jo obiskujejo osnovnošolci z
obmejnih zaselkov in naselij Solčava, Logarska Dolina, Robanov
Kot, Matkov kot in Podolševa je montažna. Ima tri učilnice, dva
kabineta, prostor za rekreacijo, knjižnico, kuhinjo in vrtec, skupne
kvadrature 1200 m2.
Arhitektura nove šole lepo sovpada s prelepo gorsko pokrajino.
Urejena je tudi okolica šole – zelenica in 600 m2 veliko šolsko
asfaltno dvorišče.
Učenci in učitelji, otroci in vzgojiteljice se v njej dobro počutijo.

Prijetno, urejeno in varno okolje omogoča boljše sodelovanje med učitelji, učenci in starši.

PUBLIC

OŠ Spodnja Polskava
V letu 2009 je novo zgrajena Osnovna šola Spodnja Polskava
pridobila deset novih prostorov – pravljične kotičke za prvošolce,
svetli učilnici za drugošolce in tretješolce, učilnico z rajskim
pogledom na gozd in bližnje rahlo nagubane griče za četrtošolce.
230 otrok je tako dobilo priložnost ustvarjanja in zdravega razvoja
in učenja na vseh področjih. Poleg omenjenih prostorov je šola
pridobila tudi učilnici za gospodinjstvo in naravoslovje, knjižnico s
čitalnico, računalniško učilnico ter tri kabinete.
Pritličje, prvo nadstropje in mansardni del skupaj predstavljajo
1217 m2 neto površine.

Nemotena notranja in zunanja komunikacija je ključ do medsebojnega sodelovanja, do zdravih odnosov med učitelji in učenci, s tem pa tudi med starši.

PUBLIC

OŠ in vrtec Tinje
Družba Marles je skupaj z Občino Slovenska Bistrica in OŠ
Partizanska bolnišnica Jesen - Tinje zgradila dvo-oddelčni vrtec,
knjižnico, prizidek in prenovila OŠ v Tinju. Osnovna šola je pridobila
1500 m2 novih površin, in sicer pet opremljenih učilnic s kabineti,
knjižnico, zbornico, kuhinjo, jedilnico, sanitarije in dvigalo za gibalno
ovirane otroke. Povsem obnovljeni pa so prostori stare šole in
kurilnica.
Nova pridobitev je tudi vrtec, ki se razprostira na 435 m2 in ima
sedaj dva oddelka. Vrtec nudi varstvo otrokom prvega starostnega
obdobja in hkrati zadovoljuje potrebe staršev, saj omogoča tudi
varstvo dnevnega programa.

Poleg igre je za otroke
izredno pomemben tudi
gibalni razvoj – sproščeno
in načrtovano gibanje v
telovadnici in na zelenici.

Učenje

Otrokovo učenje poteka
skozi igro. Igro v igralnih
kotičkih, igro v telovadnici,
igro na zunanjem igrišču.
Marles z gradnjo vrtcev
omogoča brezskrbno igro
vaših malčkov.

Okolje, ki spodbuja kreativno
razmišljanje, spodbuja razvoj
potencialov ter znanj in željo
po raziskovalnem delu.

Zabava

Prijetno, urejeno in varno
okolje omogoča boljše
sodelovanje med učitelji,
učenci in starši.

Igra

Stik z naravo omogoča
optimalno kakovost
bivanja in ravno tam
pride vrhunska Marles
tehnologija najbolj do
izraza, ko se zlije z naravo.

Gibanje

Bivanje

Narava

Marles šole so več kot šole.
Marles vrtci so več kot vrtci.
So življenje vaših otrok.

Zasnova učilnic in ostalih
skupnih prostorov s svojo
toplino in domačnostjo
omogoča sproščenost
posameznika in s tem
večjo odprtost za novo
znanje.

Otrok poleg varnosti in ljubezni potrebuje igro

Marles
Otrokom
prijazni vrtci
in šole
Nudimo vam izvirno zasnovo za zdravo in
prijetno bivanje otrok v vrtcu. Rešitev,
ki je trajna, gospodarna, je mednarodno
priznana, preskušena in cenovno ugodna.

Večji javni objekti

Marles sistem gradnje hiš
nudi odlične pogoje za gradnjo
javnih objektov in njihovo
vsesplošno uporabo

Marles je največji slovenski proizvajalec industrijsko
izdelanih montažnih objektov. Marles sistem gradnje hiš
nudi z vsemi svojimi prednostmi odlične pogoje za grad-

turistični objekti,

njo javnih objektov in njihovo vsesplošno uporabo kot so:

zdravstveni objekti,
		

trgovski objekti,
vrtci, šole,

		

gostinski objekti,

poslovni objekti,
		

telovadnice,

stanovanjska naselja itd.

“Dobro ni kategorija, ki bi nas zanimala.” Bogdan Božac in Gorazd Šmid, direktorja družbe Marles hiše Maribor d.o.o.

PUBLIC
Marlesove rešitve dosegajo najvišje svetovne standarde.
Visoko učinkovit nizko-energijski način
gradnje in pasivni način gradnje s svojim
načinom prezračevanja predstavljata
sodobno, v prihodnost usmerjeno in
trenutno najboljšo rešitev gradnje.

Že sami predpisi, ki se morajo upoštevati ob gradnji vrtcev
in šol, zagotavljajo visoko varnost otrok. V Marlesu pa
te predpise še nadgrajujemo skladno z izkušnjami iz že
zgrajenih objektov. Poleg tega pa sta evropsko tehnično
soglasje in CE znak, ki ju posedujemo v Marlesu največja
garanta za maksimalno zdravo in varno bivanje otrok.

Kako je poskrbljeno za varnost?
Marles je prvi slovenski proizvajalec montažnih hiš, ki lahko
svoj izdelek – hišo označi z zakonsko predpisanim znakom
CE.

Marles
Pametni vrtci
in šole
Zavedamo se, da pri odločitvi o gradnji objekta
ne gre zgolj za zgradbo, temveč za način bivanja
in življenja - za prihodnost številnih generacij.

1. INOVATIVNO
PAMETNI VRTCI in ŠOLE MARLES
Inteligenten ali pameten objek je tisti, ki nam daje optimalne pogoje za
bivanje ter je sočasno najbolj varčen skozi čas. Za vas smo zasnovali
inovativno inteligentno gradnjo Marles za zdravo, energetsko varčno in
brezskrbno bivanje.
Njena prednost je v izolaciji, prezračevanju in možnostih izkoriščanja
naravnih virov. V tem smo inovativni pionirji in tu smo dosegli vrhunec
našega razvoja ter dosežkov.
Pomembno je, da človek inteligenco in znanje uporabi sebi v prid, da ima
nižje stroške vzdrževanja ter upravljanja. Če slednje združite še s konceptom
pametne šole ali vrtca, se boste odločili za resnično vrhunsko doživetje
Marles bivanja.
Bodite inteligentni, izberite inovativno inteligentno šolo ali vrtec Marles.
Dobro načrtovan, odlično izoliran vrtec bo topel in suh v vseh letnih časih.
Razumno načrtovanje prepreči težave s hrupom in vlago. V pametni zgradbi
je življenje udobneje. Zmanjšajo se stroški vzdrževanja, kar uporabniku
prihrani čas in denar.

1.1. PametnI ali inteligentnI
VRTCI in ŠOLE SO:
• Topli, suhi, z več svetlobe.
• Cenejši za vzdrževanje, z nizkimi stroški energetske porabe.
• Udobni, varni in zdravi za bivanje.
• Prijazni do okolja.
Energijska varčnost v povezavi s funkcijami inteligentnega objekta je zgradba
prihodnosti. Uporabniku lajša življenje z osnovnim namenom izboljšanja
kakovosti življenja. Z najsodobnejšimi dosežki s področja avtomatizacije,
komunikacije, materialov, umetne inteligence in varnosti.
V inteligentnem objektu dosegamo pravo temperaturo notranjosti, ki je čim
bolj stabilna ob hkratni minimalni porabi energije. Ob učinkoviti rabi energije
zagotavlja uporabniku želeno raven toplotnega udobja, kar se dosega z
različnimi funkcijami, ki na podlagi vremenske napovedi, ki jo dobi preko
serverja, segajo od regulacije temperatur, regulacije ogrevanja, zapiranja,
odpiranja oken, senčil itd.

1.2. ENERGETSKA VARČNOST
IN SISTEMI OGREVANJA
Za lastnike Marles objekta varčevanje z energijo ne
pomeni nižanje življenjskega standarda in manjšega
ugodja ter dodatnih nepotrebnih stroškov. Nasprotno.
Živeti z objektom Marles, pomeni delovanje sodobnega
ozaveščenega človeka, ki se zaveda pomena energije in
njenega vpliva na okolje.
Znano je dejstvo, da z ogrevanjem bivalnih prostorov
nadomeščamo toploto, ki uhaja iz stavb. S primerno
izolacijo ovoja stavbe in učinkovitim ogrevalnim sistemom
je toploto mogoče zadrževati tam, kjer jo potrebujemo –
v bivalnih prostorih.

Med najpomembnejše dejavnike toplotnih izgub sodi
toplotna zaščita stavb. Zato za izolacijo Marles objektov
uporabljamo kakovostne materiale, ki uporabnikom
stroške ogrevanja krepko znižajo, ob tem pa omogočijo,
da dolga leta uživajo v toplih prostorih.
V Marlesove nizkoenergijske, visoko učinkovite in tri
litrske ter pasivne zgradbe se zaradi izrednih toplotnih
karakteristik ovoja stavb, toplota v prostore lahko
dovaja tudi preko dovedenega zraka in preko nizkotemperaturnih ogrevalnih površin. Za večje udobje
uporabnikov se lahko predvidi talno oziroma stensko
ogrevanje, ki lahko, če je predvideno ogrevanje s toplotno
črpalko, v poletnem času omogoča hlajenje prostorov.

1.3. PREZRAČEVANJE, SVEŽ ZRAK OSNOVNA POTREBA VSAKOGAR OD NAS
Čist zrak, brez neprijetnih vonjav in škodljivih snovi,
predstavlja osnovno potrebo vsakogar od nas.
V današnjih toplotno izoliranih in tesnjenih objektih
predstavlja prezračevanje bivalnih prostorov za
pridobitev svežega zraka in preprečevanje škode
zaradi akumulacije vlage pomemben faktor. To zahteva
odpiranje oken najmanj štiri-krat na dan po osem minut,
kar povzroča toplotne izgube in dovod nefiltriranega
zraka, ki s seboj prinaša prah, hrup in izpušne pline.
Vendar ne pri Marles gradnji. Marlesova tehnologija
omogoča prisilno prezračevanje, ki avtomatično in
kontinuirano prezračuje celoten objekt. S tem potreba
po odpiranju oken sploh ne obstaja več.

Brezskrbno lahko uživate v svežem
prefiltriranem zraku in prednostih, ki jih
prinaša kontrolirano prezračevanje:
• stalno svež zrak v vseh prostorih,
• ni neprijetnih vonjav,
• preprečen je tudi vdor hrupa v prostore,
• zrak je filtriran in zato ne vsebuje cvetnega prahu
(olajšanje za alergike!),
• ni težav, ki jih povzroča povišana vlaga v prostorih,
zlasti v kopalnicah, s čimer je zagotovljena večja
trajnost gradbenih materialov,
• večja varnost, ker ni treba odpirati oken.

Z Marlesom gradite svoj dom - kakršnega želite, velikega ali

1.4. KONTROLIRANO PREZRAČEVANJE Z
VRAČANJEM TOPLOTE ZAVRŽENEGA
ZRAKA - VRHUNEC ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI
Želite storiti še korak naprej pri varčevanju z energijo?
Ste se odločili za objekt, v katerem bodo stroški ogrevanja kar
najmanjši, vendar ne na račun zmanjšanega bivalnega udobja?
V tem primeru vam lahko na izbiro ponudimo katero od privlačnih
Marlesovih gradenj, ki ustrezajo standardom pasivne hiše ali zelo
dobre nizko-energijske hiše.

Naprave za sistem komfortnega
prezračevanja z rekuperacijo

Kontrolirano prezračevanje je v sodobnih objektih torej
nepogrešljivo, zato smo se pri Marlesu odločili, da vam bomo
v naših objektih ponudili vse prednosti, ki jih prinaša sistem
kontroliranega prezračevanja z vračanjem toplote zavrženega
zraka.

Shematksi prikaz razvoda cevi v hiši s
komfortnim prezračevanjem

Za vse Marlesove sisteme gradnje je značilna odlična toplotna izolacija in zrakotesnost ovoja.

ali majhnega, vedno bo udoben, topel in varen.

1.5. SISTEMI, KI OMOGOČAJO GRADNJO
NIZKOENERGIJSKEGA MARLES OBJEKTA
Objekt v sistemu MARLES MEGA N10:

MEGA N 10

• Zunanje stene debeline 30 cm in s toplotno prehodnostjo 0,15 W/m2K, višina sten je 3,20 m,
svetla višina 3,0 m, osnovni konstrukcijski material je les, konzerviran s sušenjem, notranje stene
pritličja, v stenah so vgrajene samogasne tuboflex cevi za elektriko in samogasne doze za stikala
in vtičnice, strešna konstrukcija, s strešno paropropustno zaščitno folijo, kontra in strešnimi
letvami, okenske police: zunanje – granit, notranje marmor.
• Kakovostna lesena vhodna vrata in okna, les smreke, lepljenec iz štirih lamel, okna so zastekljena
s stekli, ki omogočajo odlično toplotno in zvočno zaščito.
• Senčila Alu rolete z gonilkami ali žaluzije.
• Dobava oz. izdelava dekorativnega sloja fasade – silikatni omet (v barvni niansi JUB barvne
karte), v kombinaciji z lesenim opažem, finalna obdelava zunanjih vidnih lesenih delov v barvni
niansi po izbiri naročnika iz Marles barvne karte.
• Dobava in izvedba kritine, izvedba kleparskih del s pocinkano barvno pločevino.
• Organizacija gradbišča z odvozom odpadkov.
• Notranje stopnice v mansardo in dvigalo.

Toplotna prehodnost

Zunanje stene U ≤ 0,15 W/m2K
Streha, izoliran strop mansarde U ≤ 0,15 W/m2K
Steklo okna: Ug = 0,6 W/m2K
Okno (steklo + okvir): U = 0,99 W/m2K ; g = 50 %

Požarna odpornost

Zunanje stene REI = 60 min
Notranje stene REI = 90 min (obloga konstrukcije sta dve mavčno
vlakneni plošči)

Zvočna izolativnost

Zunanja stena: Rw ≥ 46 dB
Notranja stena: Rw ≥ 52 dB (prilagoditev na normative za tovrstne
gradnje)

Solarni sistem

Radiatorsko ogrevanje

Toplotna črpalka

Akumulator toplote

Cevni kolektor

Talno ogrevanje

1.6. SISTEMI, KI OMOGOČAJO GRADNJO
2,5 LITRSKEGA MARLES OBJEKTA
Objekt v sistemu MARLES EKO:

Toplotna prehodnost

Zunanje stene U ≤ 0,16 W/m2K
Streha, izoliran strop mansarde U ≤ 0,16 W/m2K
Steklo okna: Ug = 0,6 W/m2K
Okno( steklo + okvir): U = 0,99 W/m2K ; g = 50 %

Fazni zamik zunanjega ovoja
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Požarna odpornost

Zunanje stene REI = 60 min
Notranje stene REI = 90 min (obloga konstrukcije sta dve mavčno
vlakneni plošči)

Zvočna izolativnost

Zunanja stena: Rw ≥ 49 dB
Notranja stena: Rw ≥ 52 dB (prilagoditev na normative za tovrstne
gradnje)

Solarni sistem

Odvod izrabljenega
toplega zraka iz kuhinje,
kopalnic, WC, spalnic

EKO

• Zunanje stene, debeline 31,7 cm in s toplotno prehodnostjo 0,16 W/m2K, pri čemer se kot
izolativni materiali uporabljajo lesna vlakna ter lesne plošče, višina sten je 3,20 m, svetla
višina 3,0 m, osnovni konstrukcijski material je les, konzerviran s sušenjem, notranje stene
pritličja, v stenah so vgrajene samogasne tuboflex cevi za elektriko in samogasne doze za
stikala in vtičnice, strešna konstrukcija, s strešno paropropustno zaščitno folijo, kontra in
strešnimi letvami, okenske police: zunanje – granit, notranje marmor.
• Kakovostna lesena vhodna vrata in okna, les smreke, lepljenec iz štirih lamel, okna so
zastekljena s stekli, ki omogočajo odlično toplotno in zvočno zaščito.
• Senčila Alu rolete z gonilkami ali žaluzije.
• Dobava oz. izdelava dekorativnega sloja fasade – silikatni omet (v barvni niansi JUB barvne
karte), v kombinaciji z lesenim opažem, finalna obdelava zunanjih vidnih lesenih delov v barvni
niansi po izbiri naročnika iz Marles barvne karte.
• Dobava in izvedba kritine, izvedba kleparskih del s pocinkano barvno pločevino.
• Organizacija gradbišča z odvozom odpadkov.
• Notranje stopnice v mansardo in dvigalo.

Stensko ogrevanje

Hladen svež zrak

Ohlajen izrabljen zrak

Rekuperator

Toplotna črpalka

Cevni kolektor

Dovod toplega
svežega zraka

Talno ogrevanje

1.7. SISTEMI, KI OMOGOČAJO GRADNJO
PASIVNEGA MARLES OBJEKTA
Objekt v sistemu MARLES MEGA PLUS PASIV N14:

MEGA PLUS PASIV N 14

• Zunanje stene, debeline 40 cm in s toplotno prehodnostjo 0,10 W/m2K, višina sten je 3,20 m, svetla
višina 3,0 m, osnovni konstrukcijski material je les, konzerviran s sušenjem, notranje stene pritličja,
v stenah so vgrajene samogasne tuboflex cevi za elektriko in samogasne doze za stikala in vtičnice,
strešna konstrukcija, s strešno paropropustno zaščitno folijo, kontra in strešnimi letvami, okenske
police: zunanje – granit, notranje marmor.
• Kakovostna lesena vhodna vrata in okna, les smreke, lepljenec iz štirih lamel, okna so zastekljena s
stekli, ki omogočajo odlično toplotno in zvočno zaščito.
• Senčila Alu rolete z gonilkami ali žaluzije.
• Dobava oz. izdelava dekorativnega sloja fasade – silikatni omet (v barvni niansi JUB barvne karte), v
kombinaciji z lesenim opažem, finalna obdelava zunanjih vidnih lesenih delov v barvni niansi po izbiri
naročnika iz Marles barvne karte.
• Dobava in izvedba kritine, izvedba kleparskih del s pocinkano barvno pločevino.
• Organizacija gradbišča z odvozom odpadkov.
• Notranje stopnice v mansardo in dvigalo.

Toplotna prehodnost

Zunanje stene U ≤ 0,10 W/m2K
Streha, izoliran strop mansarde U ≤ 0,10 W/m2K
Steklo okna: Ug = 0,5 W/m2K
Okno (steklo + okvir): U = 0,75 W/m2K ; g = 50 %

Požarna odpornost

Zunanje stene REI = 60 min
Notranje stene REI = 90 min (obloga konstrukcije sta dve mavčno
vlakneni plošči)

Zvočna izolativnost

Zunanja stena: Rw ≥ 49 dB
Notranja stena: Rw ≥ 52 dB (prilagoditev na normative za tovrstne
gradnje)

Odvod izrabljenega
zraka iz kuhinje,
kopalnic, WC, spalnic

Dovod svežega toplega
zraka v bivalne prostore

Odvod ohlajenega
izrabljenega zraka

Kompaktna naprava rekuperator, hranilnik
toplote in toplotna
črpalka

Kolektor - 25-35 m dolga
cev za zajem svežega zraka

Zajem svežega zraka

MARLES IZVEDE objekt DO VSELITVE,
		
TOREJ V VSEH SISTEMIH IZVEDE ŠE:
Sistem KOMFORTNEGA sistema prezračevanja
•

Odlična toplotna izolacija in velika zrakotesnost ovoja - cilj je zmanjšanje potrebne energije za ogrevanje in s tem povezanih
stroškov, zato komfortni prezračevalni sistem z vračanjem toplote izrabljenega zraka v igralnicah in učilnicah zagotavlja
zdravo bivalno okolje in minimalne toplotne izgube zaradi prezračevanja.

•

Ker je zračenje z odpiranjem oken neudobno in povezano z velikimi toplotnimi izgubami (pri dobro izoliranih objektih to
lahko predstavlja polovico vseh toplotnih izgub) načrtujemo prezračevanje objekta z napravo za prezračevanje z vračanjem
(rekuperacijo) energije. Vrhunske naprave vračajo do 90 % energije, kar pomeni, da s toplim zavrženim zrakom grejemo
sveži hladen zrak.

Gradbena dela z zunanjimi priključki in ureditvijo okolja:
•
•
•

gradbena in zemeljska dela za izdelavo AB betonske plošče, tlakovci okrog objekta,
zunanja ureditev okolja s parkirišči,
zunanji priključki.

Elektro instalacije s finomontažo stikal in vtičnice bele barve (kot na primer JUNG), strelovod, brez glavne priključne
omarice.
Strojne instalacije ter sanitarna oprema:
• ogrevanje – prilagojeno glede na konkretne okoliščine primera in zahtevami uporabnika,
to pomeni bodisi z visokotemperaturnim sistemom bodisi z nizkotemperaturnim sistemom ogrevanja,
• ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji,
• sanitarna oprema srednjega cenovnega razreda po projektu, po normativih za vrtce,
• vse igralnice imajo sistem za prezračevanje z rekuperatorjem za nizkoenergijske objekte.
Talne obloge:
• talna keramika,
• hidroizolacija v vlažnih prostorih,
• naravne talne obloge – linolej (hodniki, garderobe ter osrednji in večnamenski prostori, igralnice, upravni prostori-pisarne,
shrambe),
• talna obloga na terasah-lesene podnice.
Notranja slikopleskarka dela:
• bandažiranje, gletanje in dvakratno barvanje sten in stropov s tonirano notranjo zidno barvo,
• latex barva, kjer se zadržujejo otroci.
Notranja vrata (gladka krila in podboji, bukov furnir, Soft robovi, kovinski podboji), z medeninastimi kljukami v
prostorih, kjer se nahajajo otroci, so nameščene zaščite za prstke. Na krilih vrat v igralnicah se izvedejo dvojni izrezi za
steklo, do višine 1,2m se vgrajuje varnostno steklo.
Klasični betonski estrih
Inox ograja na terasah
Notranja oprema:
• oprema igralnic, učilnic, skupnih prostorov, garderob, kabinetov, knjižnice, zbornice, tajništva ...
Zunanja igrala za ustrezno število otrok
Na terasah se izvede pokrita pergola
Oprema kuhinje po tehnološkem načrtu

Zakaj gradnja s
			pasivno tehnologijo?
Da bi kakovostno živeli v sedanjosti in tako tudi v
prihodnosti.
Pasivni objekti – objekt zgrajen po pasivnem standardu je super izoliran z
udobno in zdravo notranjo bivalno klimo, ki jo lahko vzdržujemo brez aktivnih
sistemov ogrevanja in hlajenja. Koncept pasivne gradnje ni ne slog gradnje,
ni način, ampak gradbeni standard!
Da bi dosegli merila pasivnega objekta, moramo upoštevati tri glavne
značilnosti:
• super izoliran ovoj zgradbe,
• nepredušno gradnjo in
• solarni vnos.
Pasivna gradnja mora zagotavljati nizko porabo energije in visoko stopnjo
bivalnega ugodja. Za dosego standarda pasivnega objekta in pridobitev
certifikata je potrebno objekt zgraditi brez toplotnih mostov, zato je
pomembna izvedba vseh detajlov. Zgradba mora biti zrakotesna, vgrajene
morajo biti učinkovite ogrevalne prezračevalne naprave.

Zakaj pasiven objekt?
• Ker je zasnovana tako, da za svoje delovaje porabi manj energije, le-to pa
proizvaja na učinkovit način.
• Ker lahko izkorišča obnovljive vire energije in notranje dotoke tako, da ga
skoraj ni potrebno ogrevati, niti hladiti.

ZA VAS USTVARJAMO
						

S SRCEM

Moč tehnologije in bivanja v vašem življenju.
Sodobne Marles rešitve se od klasičnih razlikujejo po tem, da gradijo na
udobju in kakovosti življenja, dela ter bivanja. Osredotočamo se na estetiko,
udobje ter funkcionalno doživetje prostora.
Naše znanje in tehnologija nam omogočata ustvarjanje gradbenih in
arhitekturnih presežkov; edinstvene hiše - domove, vrtce, šole, poslovne in
upravne stavbe.
Naše vodilo je kakovost bivanja in ustvarjanje, zato posvečamo pozornost
tudi majhnim dodatkom; notranja oprema …
Naša bistvena konkurenčna prednost je v tem, da skupaj z vami ustvarimo
točno takšen prostor, kot si ga želite vi.

“V naši naravi je, da iščemo in ustvarjamo
najboljše.” Marles

