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predstavitev podjetja in reference

napredne tehnologije

Leta 1995 smo ustanovili podjetje, ki se je ukvarjalo z informacijskimi tehnologijami na podroèjih arhitekture, grafike 
in DTP ter gradbeništva. Opremili smo številne znane arhiteturne ter naèrtovalske biroje z raèunalniškimi sistemi in 
specialno programsko opremo. Bili smo tudi avtorizirani prodajalec Autodeska (AAR Autodesk Authorized 
Reseller). Imamo veliko izkušenj z raèunalniki, saj smo prve projekte izdelali z raèunalnikom Hewlett Packard že 
leta 1982. Med drugimi smo naredili veliko statiènih projektov, tudi za olimpijsko skakalnico v Sarajevu (avtor. Prof. 
dr. B. Vogelnik). Izdelujemo tudi projekte (statiène analize) za velike poslovno-stanovanjske objekte. 
V zadnjem èasu pa smo se preusmerili predvsem na podroèje gradbeništva, kjer vpeljujemo nove, napredne 
tehnologije in sisteme, ki poenostavijo in pocenijo gradnjo.

Smo zastopnik ameriške multinacionalke ERICO®, ki ima v svojem programu sistem podaljševanja armaturnih 
palic LENTON®. Zastopamo tudi nemško podjetje REUSS-SEIFERT, ki ponuja razne pripomoèke ter sisteme za 
sodobno gradnjo ter PEIKKO, ki ima v programu vrsto zelo inovativnih produktov za predfabricirane gradbene 
elemente. Ponujamo pa tudi visokoprofesionalne programe za statièno analizo programske hiše CUBUS iz Švice, 
ki jih uporablja veliko število sodobnih projektivnih birojev.

Sodelujemo tudi z najveèjim svetovnim jeklarjem  ARCELOR MITTAL na podroèju jeklenih vlaken, nazadnje pa 
zastopamo podjetje FINNFOREST MERK z lesenimo križno lepljenimi paneli.

Podjetje VO&VO ima sedež in prostore v Radovljici, v Kropi pa skladišèe in proizvodnjo.

Ponosni smo, da smo sodelovali pri vseh velikih projektih v zadnjem èasu, želimo pa postati najveèji 
dobavitelj sodobnih gradbenih elementov in implementator naprednih tehnologij v gradbeništvu. 
Razvijamo TERMOlink element, ter pripravljamo proizvodnjo le-tega.

Reference:
2006-2008
Viadukt Grabe - AC Maribor-Murska sobota
Viadukt Kupetinci - AC Maribor-Murska sobota
Viadukti na trasi Maribor Maleènik
Viadukt Bonifika Koper
Veè objektov na AC
ÈHE AVÈE - pretoèna hidro centrala
NEVROLOŠKA KLINIKA Lj
Srednja šola CELJE
Garažna hiša BTC CITY

2009-2010
Vodnjaki na trasi HC Razdrto Ajdovšèina
Garažne hiše v LUKI KOPER
Garažna hiša FORNAÈE Piran
KC URGENCA Lj
Viadukt JELŠE AC Novo mesto
Most Predel - Mangart
TUŠ Koper
STADION  STOŽICE LJUBLJANA
Stolpnica BTC II

Pri vseh naštetih objektih smo za spajanje armaurnih 
palic uporabili sistem LENTON
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