
Za povečanje deleža energije iz 
obnovljivih virov so zelo pomembne male 
hidroelektrarne (mHE), v njih proizvedena 
elektrika je neoporečna, saj je pridobljena 
izključno iz obnovljivega vira. Podjetje OVEN 
ima v lasti šest malih hidroelektrarn z močjo 
2525 kW ter 18 sončnih elektrarn z močjo 
612,9 kW.

Zavedamo se posledic klimatskih 
sprememb, ki nastajajo zaradi uporabe 
fosilnih goriv. OVEN na te spremembe 
odgovarja z obnovljivimi viri energije.

• PROIZVODNJA ELEKTRIKE   
IZ OBNOVLJIVIH VIROV

• SPLETNA TRGOVINA 

• PRODAJA ENERGETSKO 
UČINKOVITIH STORITEV 

• PRIREJANJE RAZLIČNIH 
DOGODKOV V KLUBU OVEN

• USMERJENI K SINHRONOSTI   
Z NARAVO



SPLETNA 
TRGOVINA 
OVEN 

Energija poganja svet, pospešuje 
napredek in spreminja življenjske 
navade. Tudi vi si olajšajte 
življenje s praktičnimi izdelki, ki 
naredijo toplejši in lepši dom. 
Na naši spletni strani lahko 
redno prebirate blog, namenjen 
izdelkom, ki jih prodajamo ter 
ostalim aktualnim temam. 

Vas mika?
Obiščite:

www.trgovina-oven.si

VODA
V ponudbi nova generacija 
podzemnih rezervoarjev za 
zbiranje in uporabo deževnice, 
primernih za pitno vodo; 
okrasni nadzemni rezervoar za 
zbiranje deževnice z različnimi 
imitacijami, odporen na vse 
vremenske razmere; kot tudi 
čistilne naprave za zaporedno 
biološko čiščenje z integrirano 
stabilizacijo blata. Naprava 
dosega odlične rezultate 
čiščenja ob minimalnih stroških 
delovanja.

OGREVANJE
Znižajte stroške ogrevanja za 
60 % z občutno nižjo investicijo 
v zanesljive grelne sisteme. 
Nudimo vam izredno kvalitetne 
grelne IR panele z 12 letno 
garancijo. Grelni paneli bodo 
poskrbeli, da bo vaš zrak čist in 
svež, vaše počutje pa udobno. 
Nudimo vam brezplačen ogled 
ter meritve vaših prostorov.

NARAVA IN ZDRAVJE
Poskrbite za svoje zdravje s 
prehrambenimi in kozmetičnimi 
izdelki iz industrijske konoplje. 
Olja, semena ter ostale 
izdelke lahko za izboljšanje 
okusa in hranljivo vrednost 
obroka dodajamo k sadju, 
zelenjavi, kosmičem, juham in 
testeninam. V celoti pridelano 
v Sloveniji. Za vse tipe kože 
in las ponujamo tudi naravno 
konopljino kozmetiko. Vsebuje 
skrbno izbrane naravne in 
vitalne snovi, ki kožo ščitijo in jo 
obnavljajo.

NAJEM E-VOZIL
Uresničujemo vizijo zelenih 
urbanih središč, ponujamo vam 
modro potovanje na vrhunskih 
električnih kolesih in rolkah. 
Preizkusite jih in najemite svoje 
e-vozilo!

E-MOBILNOST 
Izjemna električna prevozna 
sredstva: električna kolesa, 
e-rolke, Segway vozila. 
Produkti za tiste, ki skrbijo za 
okolje ter tiste bolj zahtevne in 
napredne kupce, ki jih zanimajo 
e-vozila!

ELEKTRIČNA ENERGIJA
Za zmanjšano porabo 
električne energije pri 
razsvetljavi poskrbite s 
pametno LED razsvetljavo, 
z integrirano inteligenco 
in celovitostjo sistema – s 
tem je visoko kakovostna 
svetloba na voljo, kadar je 
treba. Za potrebe shranjevanja 
električne energije, ki se 
pridobiva s solarnimi paneli pa 
služi hranilnik elektrike. 

HLAJENJE
Za bolj in manj zahtevne kupce 
ponujamo klimatske naprave, ki 
so izjemno energetsko varčne 
ter učinkovite, ponujajo pa 
še seštevek vseh najnovejših 
tehnologij premium razreda 
današnjega časa.

PAMETNI DOM
Dobrodošli v novem svetu, 
ponujamo vam udobje s 
pametno razsvetljavo in 
neskončnimi možnostmi 
ustvarjanja. Namestite si 
aplikacijo na vaši pametni 
napravi ter uživajte v 
predvajanju glasbe, nadzorujte 
volumen zvočnikov ter svetlost 
vašega doma - in to vse s 
pametno žarnico! Izberite LED 
žarnice, ki povečajo še obseg 
vašega WI-FI signala. V ponudbi 
tudi ostali pametni produkti.

DODATKI
Izjemni pametni dodatki, ki 
so v sodobnem svetu postali 
nepogrešljivi. Med njimi 
najdete prenosne elegantne 
polnilce za telefon - Power 
bank, udobna VR Box virtualna 
očala, avto kamero za snemanje 
priljubljenih vlog prispevkov, 
solarni Power bank, Univerzalni 
objektiv za telefon ter polnilni 
USB plazma vžigalnik. Poiščite 
različne pametne pripomočke 
za pomoč v pisarni, šoli ali za 
prostočasne aktivnosti.



STORITVE OVEN

SHARING E-KOLES
Podjetje Oven uresničuje vizijo zelenih urbanih 
središč s sharingom izjemnih električnih koles v 
Mariboru in okolici. Eden izmed ciljev projekta je 
spodbuditi oživitev mestnega jedra, saj je izposoja 
e-koles zanimiva tudi za turistične namene.

Električno kolo je odlična alternativa za 
avtomobilski ali javni prevoz, z njim pa se 
izognemo stroškom prevoza in parkiranja ter z 
manjšimi izpusti pripomoremo h kakovosti zraka v 
mestnih središčih.

Trenutne lokacije izposoje e-koles si poglejte na 
www.oven-em.si, pod kategorijo storitve ali nam 
pišite na info@oven-emb.si

ENERGETSKA 
UČINKOVITOST ZGRADB
Ponujamo storitev po ESCO - 
modelu, ki vključujejo posodobitve, 
modernizacijo, rekonstrukcijo 
in obnovo obstoječih naprav in 
objektov s ciljem racionalne porabe 
energije in vračanja vloženih 
sredstev skozi privarčevano 
energijo in vzdrževanje.

GRADBENO MONTAŽNA 
DELA V ENERGETIKI
Ponujamo vam pomoč in 
svetovanje pri vseh gradbeno 
montažnih delih v energetiki 
ter vam zagotavljamo uspešno 
izvedene storitve. 

SONČNE ELEKTRARNE 
NA KLJUČ
Naložba, ki se splača s projektom 
na ključ! Zagotovljena dolgoročna 
garancija in jamstvo! Investicija v 
sončno elektrarno ne predstavlja 
le okolju prijazne odločitve, ampak 
je postala tudi donosna naložba, ki 
jo odlikujejo enostavnost ter nizki 
stroški obratovanja in vzdrževanja. 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
SONČNIH ELEKTRARN
Na vseh fotovoltaičnih modulih 
se sčasoma naberejo nečistoče – 
tudi zaradi odvisnosti od okolice, 
vremena in naklona postavitve. 
Sončne elektrarne od meseca maja 
do septembra proizvedejo cca 60 % 
celotne električne energije, zato je v 
tem obdobju še posebej pomembno, 
da so površine čiste. S primernim 
vzdrževanjem je po nekaterih 
ocenah proizvodnja električne 
energije lahko višja tudi do cca 15 % 
(odvisno od lege, vpliva okoljskih 
nečistoč, rednega čiščenja itd.).

URE - UČINKOVITA 
RABA ENERGIJE
Ponujamo izdelavo optimizacijskega 
projekta, ki omogoča izbiro 
najrazličnejše uporabe sodobne 
tehnologije. Optimizacija opreme in 
naprav v zgradbah je primerna za 
stranke, ki:
• že imajo projektno dokumentacijo 

in si želijo strokovni pregled in 
optimizacijo projekta, 

• obnavljajo svoj dom, 
• se soočajo z velikimi stroški              

pri vzdrževanju zgradb

COACHING
Coaching za podjetja in 
posameznike, kot tudi coaching v 
okviru nove »bike sharing« točke s 
kombinacijo kolesarjenja z e-kolesi 
in sproščenega druženja v smislu 
delavnice oziroma team buildinga.



KLUB OVEN 
Podjetje OVEN je poleg vseh svojih projektov 
znano tudi po prirejanju Kluba Oven na 
različne teme - od zdrave prehrane, krožnega 
gospodarstva, e-mobilnosti do recikliranja 
oziroma zmanjševanja odpadkov in emisij, 
zelenih delovnih mest, eko turizma.

Kontakt na: info@oven-emb.si
www.oven-em.si | www.trgovina-oven.si 

Spremljajte nas na:



OVEN ELEKTRO MARIBOR d.o.o.
Vetrinjska ulica 2, p. p. 1553, 2000 Maribor
T: 02 2200 782, F: 02 2200 781
info@oven-emb.si 

www.oven-em.si | www.trgovina-oven.si 


