Brezmejna konstruktivnost.
Od vaše zamisli do realiziranega projekta.

Rešitve
Po meri
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PREDGOVOR

Prisrčno dobrodošli
v svetu
ALUKÖNIGSTAHL!
Z razvejano mrežo arhitektov, projektantov, izvajalcev in
investitorjev ALUKÖNIGSTAHL razvija trajnostne ovoje
objektov, ki izpolnjujejo najvišje zahteve energetske
učinkovitosti, dizajna, udobja in varnosti.

Skupaj s svojimi partnerji v gradbeništvu je podjetje
ALUKÖNIGSTAHL v preteklosti že učinkovito dokazalo svojo
tržno moč. Številni odmevni mednarodni projekti so bili
uresničeni z optimalnim sodelovanjem vseh udeležencev v
gradbenem procesu, mnogi projekti se trenutno nahajajo v
fazi načrtovanja in izvedbe.
V tem smislu se veselimo uspešne prihodnosti. Z vami kot
dolgoročnim partnerjem!
Ihr ALUKÖNIGSTAHL-Team

Proizvodi, prilagojeni ciljnim skupinam, omogočajo
individualne arhitekturne rešitve za novogradnje in
modernizacije, ki izpolnjujejo vse glavne zahteve.
Za vodstvo podjetja:
S to brošuro bi vam radi predstavili naše podjetje, naše
proizvode in storitve. Prav tako bi radi izpostavili vaše
prednosti, ki izhajajo iz partnerskega sodelovanja z našim
podjetjem – za skupni in močnejši tržni nastop.
Samo dober poznavalec kupca, z vsemi njegovimi
prednostmi in potrebami, lahko na trgu deluje kot partner.
Z nami pridobite tradicionalnega, kompetentnega in
investicijsko orientiranega partnerja, družinsko podjetje, ki
ponuja kakovost iz prve roke. Povezuje nas vrednostni
sistem odnosa do storitev in proizvodov – kot osnova za naš
skupni uspeh.

Vladimir Bračko, univ.dipl.inž.
direktor
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ALUKÖNIGSTAHL –
podjetje
Zanesljivost že okroglih
150 let
Družinsko podjetje je bilo ustanovljeno leta 1864, nahaja se
v zasebni lasti 4 generacije družine König. Številni sodelavci
in partnerji so prav tako že desetletja povezani s podjetjem:
dokaz za kontinuiteto, zanesljivost in najvišjo kakovost –
lastnosti, ki jim je ALUKÖNIGSTAHL že od vsega začetka
posvečal največ pozornosti.
Od konca 50-tih let prejšnjega stoletja se je skupina KÖNIG
specializirala za sisteme iz aluminija, jekla in umetne mase,
danes je tudi med vodilnimi evropskimi ponudniki kvadratnih
in okroglih jeklenih cevi.

Servis in
kompetentnost rešitev
ALUKÖNIGSTAHL je danes sinonim za celostne
sistemske rešitve na področju oken, vrat, fasad in
steklenih streh iz aluminija, jekla in nerjavečega jekla ter
oken in vrat iz umetne mase. Področje varnostnih
konstrukcij, zaščita pred soncem, avtomatizacija, stroji in
specialistična programska oprema zaokrožujejo našo
ponudbo. Prvovrstni proizvodi naših partnerjev SCHÜCO
in JANSEN, dolgoletni Know-how in izkušeni strokovnjaki
so trije stebri, na katerih sloni uspeh podjetja
ALUKÖNIGSTAHL. Četrti steber so naši partnerji, s
katerimi skupaj delujemo na tržiščih.
Našim partnerjem v gradbeništvu v vseh fazah projektov
ponujamo stike z najboljšimi strokovnimi izvajalci in
obsežen paket storitev. K temu spadajo svetovanje o
materialih, podpora projektiranja in kalkulacij, razvoj
proizvodov, dizajn, uporabna tehnika ter podpora pri
realizaciji izvedbe objektov.
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Obetavno
sodelovanje
Kompetentnost &
ohranjanje partnerstva
	koncentrirano in edinstveno znanje na strokovnem in
tržnem nivoju
	Zanesljiv in kakovosten partner že okroglih 150 let – za to
jamčijo vsi sodelavci podjetja ALUKÖNIGSTAHL
	Inovativni proizvodi SCHÜCO in JANSEN z optimalnim
razmerjem med ceno in kakovostjo
	Top-reference v Sloveniji, Avstriji, vzhodni in južni Evropi
dokazujejo zaupanje in močna partnerstva z investitorji,
generalnimi izvajalci, arhitekti, projektanti in izvajalskimi
podjetji.

Sortiment & prisotnost na trgu
	Obsežno sistemsko skladišče in lastni vozni park
	Hitra in obsežna razpoložljivost v celotni Sloveniji
	Inovativni sortiment profilov vseh širin, globin in
raznolikosti – za številne storitve na- in v objektih
	Obsežen portfelj preizkušenih proizvodov – v skladu z
aktualnimi normami in predpisi
	Veliko število kompetentnih in šolanih sistemskih
izvajalcev – za največ ponudnikov in najboljšo
konkurenčno primerljivost v branži

Menedžment kakovosti & servis
	Certificiranje po ISO 9001
	Široka struktura sodelavcev in strokovnih področij za
zagotavljanje kompetentnega in specifičnega svetovanja
in podpore partnerjev
	Edini ponudnik kakovostno zagotovljene podpore
projektiranja in izdelave – od programske opreme do
obdelovalnih strojev
	Razvoj in After-Sales-Service z lastnimi strokovnimi kadri
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Uspešno
zavezništvo
ALUKÖNIGSTAHL na vseh trgih tesno sodeluje z
najbolj izkušenimi izvajalskimi podjetji. Nekatera
partnerstva obstajajo že desetletja in so zasnovana
na medsebojnem zaupanju. Ob tem že preko 50 let
obstaja zavezništvo med ALUKÖNIGSTAHL in dvema
vodilnima mednarodnima sistemskima
proizvajalcema:
Schüco – svetovno vodilno podjetje za aluminijske
sisteme in ekspertno podjetje za sisteme iz umetne
mase – in Jansen, specialist za profilne sisteme iz jekla.

Schüco International KG
Schüco, leta 1951 kot izvajalsko podjetje, je vodilni ponudnik
trajnostnih ovojev objektov, ki v sozvočju med naravo in
tehniko človeka in njegove potrebe postavljajo v ospredje. Ob
tem so izpolnjene najvišje zahteve po dizajnu, udobju in
varnosti, sočasno pa so z energetsko učinkovitostjo
reducirani izpusti CO2, kar ohranja naravne vire.
Podjetje s svojimi prodajnimi področji aluminijskih
konstrukcij in konstrukcij iz umetne mase dobavlja
proizvode, ki so natančno prilagojeni za ciljne skupine- za
novogradnje in modernizacije, ki zadostijo zahtevam
objektov v vseh klimatskih področjih. Danes je Schüco z več
kot 5.000 sodelavci in 12.000 partnerskimi podjetji aktiven v
78 državah.

Sedež Schüco International KG
v Bielefeldu, Nemčija
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Jansen AG
Leta 1923 ustanovljeno podjetje Jansen AG
razvija, izdeluje in prodaja varjene in vlečene
precizne jeklene cevi in profilne sisteme iz jekla
in nerjavečega jekla za okna, vrata in fasade.
Skupina Jansen je do danes v 100% družinski
lasti. Najsodobnejša proizvodnja in stalne
investicije v zagotavljanje kakovosti in
sodelavce podjetja podjetje Jansen
predstavljajo kot sinonim za švicarsko
kakovost in inovacije. Mednarodno skupina
Jansen zaposluje preko 1.000 sodelavcev.
Jansen je s predstavništvi in partnerskimi
podjetji aktiven po celem svetu.

Prostori Jansen AG
v Oberriet, Švica

Intenzivno sodelovanje in številni razviti proizvodi
utemeljujejo tehnološko in inovativno vodstvo
podjetja ALUKÖNIGSTAHL na vseh trgih, kjer smo
prisotni.
Posebno pozornost posvečamo zagotavljanju
najvišje možne kakovosti, podprte z intenzivnim
svetovanjem, sodelovanjem in šolanji.
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Garancija
kakovosti
Testirani sistemi
Vsak naš sistem je sestavljen iz 100% testiranih in označenih
delov sistema. Komponente teh sistemov, kot so okna,
vrata, fasada, steklene strehe, zimski vrtovi, senčila, balkoni,
motorji in krmilni elementi so zmeraj tehnično celostne
konstrukcije. Veliko delov sistema tako predstavlja celotno
komponento.
Neodvisni inštituti podelijo razvitim in testiranim sistemom
dokončno in nevtralno potrdilo. Ta uradna testna potrdila, ki
zajemajo vse posamezne dele določenega sistema in
njegove gradbeno-fizikalne vrednosti, so dokazilo
arhitektom, investitorjem in uradnim ustanovam, da je
kakovost sistema zagotovljena.

Tovarniška garancija
Podjetje ALUKÖNIGSTAHL je dobavitelj sistemov za ovoje
zgradb. Kot tovrsten strokovnjak svetuje investitorjem in
drugim projektnim udeležencem pri vseh vprašanjih,
povezanih z ovojem zgradb. Konstrukcijske predloge
ALUKÖNIGSTAHL izda na zahtevo strank, investitorjev ali
od njih izbranih izvajalskih podjetij, na zahtevo posebnih
zahtev gradbene fizike in drugih dejavnikov.
Izvajalsko podjetje prejme natančna navodila izdelave v
proizvodnji, vendar pa mora upoštevati tudi splošno
veljavna tehnična pravila.
ALUKÖNIGSTAHL izda na željo izvajalca tovarniško
garancijo za predložitev investitorju, vendar samo v
primeru, ko se le-ta zaveže, da bo v celoti in brez izjeme
upošteval splošno veljavne tehnične predpise in od
ALUKÖNIGSTAHL-a predane smernice izdelave. Nadalje
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Certificiranje po
ISO 9001:2008
Uspešnim podjetjem je skupna kakovost načina dela in
ustaljenih standardov servisiranja strank ter dobava
kakovostnih izdelkov.
ALUKÖNIGSTAHL je od leta 1995 certificiran po ISO 9001,
s katerim trajno jamči visoko kakovost in lahko zadovolji tudi
najzahtevnejše stranke.
Z rednimi internimi in eksternimi preverjanji kvalitete
kontinuirano izboljšujemo standard kakovosti. Zadnja
preverjanja po ISO 9001:2008 so potrdila, da izpolnjujemo
stroge kriterije testiranja na različnih področjih.
Z dosedanjimi prizadevanji in izboljšavami želimo biti tudi v
prihodnje zanesljiv partner, ki lahko izpolnjuje tudi najstrožje
zahteve kakovosti.
se izvajalsko podjetje zavezuje, da bo uporabljalo samo
ALUKÖNIGSTAHL-ove materiale v skladu z definicijo v
konstrukcijskih risbah.
Tovarniška garancija se navezuje izrecno na konstrukcijo
samo in ne na montažo ali izvedbo priključitve gradbenih
komponent. Statično dovoljenje mora izvajalec naročiti pri
pooblaščenem statiku, ki preverja statično dimenzioniranje
in izvedbo.
Ta garancija velja samo pod predpostavko, da je
predpisano vzdrževanje v celoti izvedeno in
dokumentirano.
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Za skupni uspeh

Temelji
Različne zahteve in potrebe na tržišču ALUKÖNIGSTAHL
zadovoljuje z zelo raznoliko ponudbo izdelkov in storitev in
s kontinuiranim in inovativnim razvojem izdelkov in
ponudbe.
Stalna izmenjava informacij s projektanti, arhitekti,
izvajalskimi podjetji in podjetji hišne tehnike pripomore k
optimalni realizaciji investicijskega načrta.
Ustrezni izdelki, sistemske rešitve vezane na proračun,
pravi ponudniki: naši strokovnjaki si prizadevajo uskladiti
zahteve s tehnično pravilnimi rešitvami in pri svetovanju
upoštevati optične, tehnične in finančne zahteve
investitorjev in arhitektov. Preciznost razpisov v smislu
konkretnega opisa storitev, stalna prisotnost na trgu,
pozitivni »image« naših izdelkov omogočajo vsem
udeležencem projekta najboljše temelje za izvedbo.
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Servis
Osebno svetovanje in oskrba
Naša prednost je osebni kontakt naših strokovnih sodelavcev
iz gradbeno-tehnične službe. Strokovni svetovalec vam je
zmeraj na razpolago za informiranje o aktualnem dogajanju
na tržišču in o aktualnih objektih. Obišče vas v podjetju, vam
osebno svetuje in podpira vaše zaposlene.
Kompetentnost tehničnih rešitev
Vezano na zahteve, ki odstopajo od kataloških rešitev, vam
naši strokovnjaki z veseljem svetujejo, pomagajo pri izbiri
sistema in na željo tudi razvijejo sistemske rešitve po meri.
Standardi, smernice, dovoljenja
Naša služba za razvoj izdelkov je vaš strokovni sogovornik pri
vseh vprašanjih povezanih z izdelki, kot so standardi,
smernice, dovoljenja, certifikati testiranj, proizvodnih
sredstev, delavniškega načrtovanja in drugega.

Spletne storitve
O obsežni ponudbi izdelkov za aluminijske in jeklene sisteme
so vam na naši spletni strani www.alukoenigstahl.com na
razpolago raznovrstne informacije o konstrukcijah, tehničnih
lastnostih, specifikaciji izdelkov in označbah. Na spletu so
dokumentirani tudi pomembni dokumenti o obveznih
označbah gradbenih izdelkov, protipožarni zaščiti in
smernicah obdelave.
Paket, ki vključuje servis in storitve
Poslovna politika ALUKÖNIGSTAHL-a je, da svojim
partnerjem v gradbenem sektorju ponuja potrebam podjetja
prilagojen in za branžo edinstven paket, ki vključuje servis in
storitve.
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Seznam storitev za partnerje iz
gradbenega sektorja
1.

Informacije & navzočnost v javnosti
Informacije o izdelkih v arhiviranih medijih

Informacije, dokumentacija & izdelava
Obsežna tehnična dokumentacija – tiskana ali v digitalni obliki

OSNOVE

Podpora pri programski opremi / prerezi – detajli

Spletna podpora na www.alukoenigstahl.com
Obsežna baza informacij in podatkov
Številne možnosti prenosa

Predstavitev
Informiranje in individualno šolanje/ aktualne informacije in inovacije
Pomoč pri tehničnih predstavitvah
Na razpolago nudimo prenosne vzorce in razstavni salon
Dokumentiranje znanih mednarodnih referenčnih objektov vključno s konstruktivnimi rešitvami

2.

Svetovanje, podpora & kontakti
Naši sodelavci na terenu vam nudijo osebno podporo in svetovanje

RAZVOJ PROJEKTA

Takojšnje informacije po telefonu
Kontakti podjetij za vse vrste podpore pri projektu

Načrtovanje & razvoj
Osnove proračuna / ocena stroškov v fazi izdelave ponudbe
Osnove proračuna / ocena stroškov v fazi načrtovanja
Zasnove rešitev / svetovanje pri izbiri konstrukcij in materialov
Detajli - načrtovanje / svetovanje pri rešitvah z detajli
Detajli-koncepti / razvojne kompetence / projektno-specifične rešitve
Tehnična optimizacija/ konformnost razpisa s tehničnimi vrednostmi
Tekst razpisa / podpora pri sestavi razpisa

3.

Ponudba

IZVEDBA
PROJEKTA

Kontakti ponudnikov / Svetovanje pri izbiri seznama ponudnika
Podpora pri ocenjevanju alternativnih ponudb

Podpora pri projektni izvedbi
Podpora med projektno izvedbo
Pravočasna obravnava naročil
Koordinacija

KAKOVOST

4.
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Kakovost & zagotavljanje kvalitete
Visokokakovostni, inovativni tržni izdelki
Servis lastnih strokovnih sodelavcev tudi po nakupu
Sistemska testiranja v skladu z aktualnimi zahtevami
S sistemsko garancijo zagotovljena varnost
Certificirano po ISO 2001:2008

Strokovno usposobljeni
načrtovalec

Nosilec posla

Glavni izvajalec

Projektant

Investitor
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 = če je potrebno

Arhitekt
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Znanje = Vrednost

»Know-how« naših strokovnjakov in tehnična dokumentacija
so vam na razpolago preko različnih dostopov.
Osebno:
Strokovnjaki iz trgovskega in tehničnega področja, kot tudi
izkušeni praktiki, čigar izkušnje in znanja so vam v pomoč,
da se izognete napakam, vas z veseljem pričakujejo.
Katalogi in prospekti:
Na razpolago vam je razna tehnična dokumentacija, potrebna
za sprejemanje odločitev, načrtovanje in izvedbo projekta. Kot
pomoč pri pogovorih ali kot prilogo k ponudbi vam nudimo
raznovrstne atraktivne prospekte za posamezne serije.
Vsi katalogi in tehnična dokumentacija so vam na voljo tudi
na spletni aplikaciji za tablične računalnike, mobilne telefone
in običajne računalnike – AKS TechDoc. Aplikacija deluje v
operacijskih sistemih Android, IOS in Windows.
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Splet:
www.alukoenigstahl.com – obsežna informacijska spletna
stran, na kateri najdete kataloge, informacije o izdelkih,
tehnične podrobnosti, CAD-detajle, izvlečke iz
pomembnejših gradbenih norm in CE-označbe, protipožarne
smernice, ponudbe za razna izobraževanja, referenčne
projekte, prenose in razne prodajne novosti.
Prenosi programske opreme:
Nudimo splošne informacije k naši aktualni ponudbi
programske opreme na področju načrtovanja in konstrukcij
kot tudi dodatno programsko opremo, kot na primer statično
predimenzioniranje ali izračun U-vrednosti.
Razstavni prostor:
Vljudno vabimo vas in vaše poslovne partnerje v naš
razstavni salon, v katerem najdete številne aktualne izdelke,
eksponate in vzorčne dele stavb in po želji tudi strokovno
svetovanje ALUKÖNIGSTAHL –sodelavca. Pokličite in se
dogovorite za termin.

Ponudba dodatnega izobraževanja –
ALUKÖNIGSTAHL AKADEMIJA
Z veseljem vas in vaše sodelavce
informiramo o naših izdelkih in aktualnem
tehničnem dogajanju. Individualni treningi
»Inhouse-Trainings« v vašem podjetju z našimi izkušenimi
strokovnjaki in svetovalci. Vsebina izobraževanja je
prilagojena vašim potrebam, optimizira znanje vaših
sodelavcev in zagotavlja uspeh šolanja.
Izkoristite našo ponudbo in imejte koristi od vsebin,
prilagojenim vašim potrebam.
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Mislimo na
prihodnost
Izginjajoči viri in spremembe klimatskih razmer nas pozivajo
k previdnim ukrepom glede rabe energije in uporabe
obnovljivih virov energije. ALUKÖNIGSTAHL in njegova
sistemska partnerja SCHÜCO in JANSEN so si zadali cilj,
znižati CO2 izpuste, ki jih oddajajo objekti in s tem prispevati
k varni prihodnosti generacij, ki prihajajo.
Dejstvo je: trajnost gradnje je odločilen faktor prihodnosti in
tesno povezan z dejstvom, da je treba pravočasno
razmišljati in biti pripravljen ukrepati.
ALUKÖNIGSTAHL se pridružuje dvignjeni zavesti
prebivalstva o učinkoviti rabi energije in želi zadostiti
modernim konceptom, kot so »pasivne hiše« in »ničenergijske hiše«. Tudi razumevanje vrednosti nepremičnin se
spreminja: ne upoštevajo se več samo investicijski stroški
temveč tudi stroški uporabe objekta.

Stavbe z dolgo življenjsko dobo pripomorejo k pozitivni
podobi investitorja in izvajalca, stanovalci in uporabniki pa
tak objekt bolje sprejmejo. Tako so zagotovljeni najem
objekta, višja prodajna cena in kasneje višja vrednost
nepremičnine.
Odločilni kriterij pri naknadni gradnji oz. sanaciji je poraba
energije, ki jo nepremičnina v njeni življenjski dobi porabi.
Energijsko učinkovite zgradbe se odlikujejo s posebno
visokim bivalnim ugodjem pri relativno nizki porabi energije in
omogočajo povečanje donosa in prodajne vrednosti.
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Kontinuirano
ukrepanje
Da bi dvignili energijsko učinkovitost stavbe, moramo
zmanjšati porabo energije s pomočjo visoko toplotno
izolacijskih oken, vrat in fasade.
Pozitivne zunanje vplive je treba s pomočjo avtomatizacije
zgradbe, gibljivih senčil in sistemov dnevne osvetlitve
izkoristiti kot pomoč za ogrevanje, hlajenje, osvetlitev in
zračenje.

ALUKÖNIGSTAHL s svojo sistemsko paleto prispeva k v
prihodnost orientirani optimizaciji porabe energije v
gospodinjstvu in to z odlično toplotno izolacijo fasadnih
elementov in elementov odpiranja ter s certificiranimi
rešitvami pasivne hiše, pri tem pa ohranja maksimalno
svobodo arhitektom.
Kombinacija sistemske avtomatizacije, decentralnega
prezračevanja in zagotovljene varnosti dodatno zvišuje
stopnjo učinkovitosti sistemskih lastnosti.
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Varno v
prihodnost

Strokovnjaki opravijo bolje.
Vzdržljivost zgradb je odvisna predvsem od ovoja zgradbe.
Ni najpomembneje, da je omogočena svoboda arhitekturnih
oblik, temveč predvsem energijska učinkovitost in
uporabnost. ALUKÖNIGSTAHL je v Sloveniji, Avstriji in v
vzhodni ter južni Evropi vodilni strokovnjak na tem področju.
Odločilna prednost za udeležence pri projektu je dolgoletni
»know-how«, ki ga ALUKÖNIGSTAHL nudi svojim
partnerjem. Z vsak izziv vezan na detajlne, posebne ali
celostne rešitve so v podjetju strokovnjaki, ki se zavzamejo
za najboljšo možno realizacijo. Od prve faze načrtovanja, pa
vse do končne predaje objekta.

Št. 1 v vzhodni in južni Evropi.
ALUKÖNIGSTAHL je s svojimi podjetji zastopan po celi
Evropi, a svoje izdelke in ponudbo svojih storitev prilagaja
posameznemu tržišču. Z delovanjem na področju
proizvodne tehnologije, šolanjem sodelavcev, pripravo
programske opreme in smernic obdelave je zagotovljena
optimalna realizacija projektnih načrtov.
Z navzočnostjo na naslednjih tržiščih zagotavljamo
investitorjem varnost poslovanja:
Avstrija, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija,
Hrvaška, Makedonija, Črna gora, Poljska, Romunija, Srbija,
Slovaška, Češka, Madžarska.
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AVSTRIJA
ALUKÖNIGSTAHL GmbH
Goldschlagstraße 87-89
A-1150 Wien
tel +43 1/98 130-0
fax +43 1/98 130-64
www.alukoenigstahl.at
BOSNA IN HERCEGOVINA
ALUKOENIGSTAHL d.o.o.
Azize Šaćirbegović 1
BIH-71000 Sarajevo
tel +387 33/252 46-0
fax +387 33/252 46-3
www.alukoenigstahl.com.ba
BOLGARIJA
ALUKÖNIGSTAHL EOOD
Tzarigradsko-Chaussee-Boul. 115 G
MEGAPARK-Bürohaus, Et.2, Office A1
BG-1784 Sofia
tel +359 2/817 19 20
fax +359 2/817 19 30
www.alukoenigstahl.bg
HRVAŠKA
ALUKÖNIGSTAHL d.o.o.
Oreškovićeva 6 h, Otok
HR-10010 Zagreb
tel +385 1/66 81 726
fax +385 1/66 81 733
www.alukoenigstahl.com

MAKEDONIJA
ALUKÖNIGSTAHL d.o.o.
Office Beograd
Vladimira Popovića 6, A 306
SRB-11070 Belgrad
tel +381 11/222 39 30
fax +381 11/311 11 65
www.alukoenigstahl.com
ČRNA GORA
ALUKÖNIGSTAHL d.o.o.
Office Beograd
Vladimira Popovića 6, A 306
SRB-11070 Belgrad
tel +381 11/222 39 30
fax +381 11/311 11 65
www.alukoenigstahl.com
POLJSKA
KÖNIG STAHL SP.z o.o.
ul. Postępu 2 (od Bokserskiej)
PL-02-676 Warszawa
tel +48 22/54 96 110
fax +48 22/54 96 111
www.koenigstahl.pl
ROMUNIJA
ALUKÖNIGSTAHL SRL
Bd. Unirii nr. 64, Bl.K4 sector3
RO-030834 Bucureşti
tel +40 21/327 77-80, -81, -82
fax +40 21/326 4860
www.alukoenigstahl.ro

CENTRALA:
ALUKÖNIGSTAHL d.o.o.
Neubergerjeva 31
1000 Ljubljana
tel: +386 1 280 73 00
fax: +386 1 280 73 28

Izpostava Slovenska Bistrica:
ALUKÖNIGSTAHL d.o.o.
Mariborska cesta 26
2310 Slovenska Bistrica
tel: +386 2 843 03 50
fax: +386 2 843 03 51

www.alukoenigstahl.com

www.alukoenigstahl.si

SRBIJA
ALU KOENIG STAHL d.o.o.
Vladimira Popovića 6
SRB-11070 Novi Beograd
tel +38 111/222 3272
fax +38 111/711 1165
www.alukoenigstahl.rs
SLOVAŠKA
KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Poľná ul.č.4
SK-903 01 Senec
tel +421 2/4020 4916, 20
fax +421 2/4565 0311
www.koenigfrankstahl.sk
ČEŠKA
KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Modletice 76
CZ-251 70 Praha-Východ
tel +420 323/61 61 61
fax +420 323/637 606
www.ocel.cz
www.rhs.cz
MADŽARSKA
ALUKÖNIGSTAHL Kft.
Baross u. 91-95
HU-1047 Budapest
tel +36 1/435 4000
fax +36 1/435 4001
www.alukoenigstahl.hu

