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O PODJETJU

V družinskem podjetju IZI mobili nadaljujemo več desetletno
tradicijo obrtne delavnice in izdelujemo POHIŠTVO PO MERI.
Naš proizvodni program zajema celotno pohištvo za opremo
stanovanjskih in poslovnih prostorov. Specializirani smo za
izdelavo vgradnih omar z drsnimi vrati in drsnih vrat, ki lahko
tudi predeljujejo prostore. Z najsodobnejšo tehnologijo pa prav
tako izdelujemo tudi vso ostalo pohištvo iz različnih materialov in
različnih obdelav.

CELOVITE REŠITVE PRI OPREMLJANJU
PROSTORA
• svetovanje in prostorski izris v naših salonih
• na željo stranke tudi svetovanje na domu
• tehnične izmere opravljene na objektu -priprava tehnične
dokumentacije
• izdelava pohištva na sodobnih računalniško vodenih strojih,
v lastni proizvodnji
• dostava, vnos in montaža pohištva,
Lasten računalniški program za izris in izračun nam omogoča
hitro in učinkovito načrtovanje, izdelavo predračuna, hkrati pa
lahko stranka aktivno sodeluje pri načrtovanju. Zavedamo se, da
je pri izdelavi pohištva po meri vsak projekt zase, zato dajemo
še toliko večji pomen individualni obravnavi. Strankam svetujemo
strokovno usposobljeni svetovalci, ki poskrbimo za najboljše rešitve.

IZBOR MATERIALOV
vsi materiali, ki jih uporabljamo v naši proizvodnji so skrbno izbrani
in preizkušeni – oplemenitene plošče priznanih izdelovalcev:
EGGER, FUNDER, KAINDL … – različna okovja proizvajalcev
BLUM, HETTICH, HAFELE …
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SALON • PREDSTAVITEV MATERIALOV IN REŠITEV
MENGEŠ
Slovenska c. 96, 1234 Mengeš
Veselimo se vašega obiska v naših salonih v Mengšu in
Mariboru, kjer si boste lahko podrobno ogledali vzorčne
postavitve pohištva in materiale. Izbrani svetovalci se
bodo potrudili in vse svoje izkušnje usmerili v pripravo
najboljših rešitev za vas. Skrbimo za redno izobraževanje
in izpopolnjevanje naših zaposlenih, saj se dobro zavedamo kako hitre in obsežne so spremembe v pohištveni
dejavnosti, in le z rednim spremljanjem novosti in ogledi
pomembnih sejmov smo lahko najboljši. V salonu Mengeš
je prestavitev še posebej obširna, saj so naši proizvodi
postavljeni na približno 1000 m2. V okviru salona je tudi
OUTLET prodaja, kjer so na voljo vzorčni, sejemski in
razstavni elementi po posebej ugodnih cenah.

OUTLET PRODAJA
Razprodaja eksponatov in vzorčnih elementov v salonu Mengeš,
Slovenska c. 96 • svetovanje@izi-mobili.si

V naših razstavnih prostorih vam
bomo predstavili materiale
in številne možne rešitve, tako bomo zadovoljili
vsak okus.
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omare z drsnimi vrati
VGRADNE OMARE
v njih lahko shranite gore perila in oblač il, ki jih
z enim potegom vrat skrijete ali postavite na
ogled in ne samo da so praktič ne, tudi videti
so č udovito
• do milimetra točno izdelane po vaših željah in pričakovanjih
• idealne za mansarde, poševnine, majhne in težko rešljive
prostore
• od tal do stropa in od stene do stene
• lahko tudi potiskane z vašimi priljubljenimi motivi
• izdelane iz visokokakovostnih materialov, lesnih barvnih
dekorjev, furnirja, stekla
• drsni sistem z 7 letno garancijo
Odkrijte tudi vi izjemne prednosti PO MERI izdelanih omar z
drsnimi vrati.
Z veseljem vam bomo svetovali in za vas našli najboljšo rešitev.
Enostavno pokličite nas in se dogovorite za brezplačno svetovanje:
030 370 707 (salon Mengeš) 030 370 712 (salon Maribor)
030 370 716 (Koper ga. Jasna)

PREDLOG
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Drsna vrata:
Omarica-Komoda:

ALU lazuryt, polnilo vrat lakirano steklo bež # 12
dekor akacija z vodoravno teksturo
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omare z drsnimi vrati

PREDLOG
8

Drsna vrata:
Notranjost:

PREDLOG
ALU Lazuryt profil z kotnim naleganjem, polnilo mat steklo antrazit #31, spodnje vodilo utopljeno v tla
sistem ALU nosilcev kombiniran z policami dekor bukev

Drsna vrata:
Notranjost:

brez okvirja, beljen hrast, talno in stropno vodilo aluminij
sistem polic, garderobnega obešanja, predalov in izvlekov
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OMARE Z DRSNIMI vrati

PREDLOG
Drsna vrata:
Notranjost:

PREDLOG
Drsna vrata:
10 Notranjost:

ALU Lazuryt okvir, polnilo dekor lužen hrast v kombinaciji z lakiranim steklom bež #2
plitve vertikale debeline 36 mm, police … dekor breza

PREDLOG
ALU Q10 okvir , polnilo dekor bukev clasic in kristal ogledalo
sistem polic in garderobnega obešanja dekor bukev

Drsna vrata:
Komoda in postelja:

ALU Agata okvir, polnilo lakirano steklo z izbranim fotomotivom „orhideja“
lesni dekor venge
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OMARE Z DRSNIMI VRATI

PREDLOG
Drsna vrata:	Ogledalo kristal v ALU okvir, z ogledalom hkrati navidezno povečamo
predsobni prostor
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predsobe

PREDLOG
Drsna vrata:
Omarica:

ALU č rn okvir, polnilo dekor bombaž, in oljka temna – prečno
Oljka temna
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DRSNA VRATA

GARDEROBNA soba

PREDLOG
Drsna vrata:	ALU B25 okvir, polnilo hrast rustikal furnir in
fototapeta na steklo - delno prosojno

PREDLOG
Drsna vrata:	ALU B25 okvir, polnilo „češplja“ + fototapeta
žaba
14

PREDLOGe
Regal:
Predali:

Sistem Alu nosilcev, leseni del češnja romana 25 mm plošče
lakirano steklo v ALU okvirjih in dekor češnja romana

PREDLOG
Drsna vrata:	Tudi poševnino pod mansardo lepo izkoristimo
z omaro z drsnimi vrati
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GARDEROBNA soba

PREDLOG
Regal:		
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PREDLOG
vertikale in police lesni dekor močvirski hrast 18 mm

Regal:		

sistem plitvih vertikal dekor močvirski hrast 25 mm, predali TIP ON
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OMARE Z KRILNIMI IN SKLOPNIMI VRATI

GARDEROBNA sobe

PREDLOG
Regal:
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sistem ALU vertikalnih nosilcev, dekor oreh dijon

PREDLOG

PREDLOG

Pohištvo izdelano po meri, iz izbranih materialov , da izkoristimo prav vsak razpoložljiv kotiček

Notranjost:
Drsna vrata:

PREDLOG
sistem vertikal, dekor siva in oreh
ALU okvir, polnilo satinirano steklo

Vgradne omare z krilnimi vrati, lakirano visoki sijaj v barvi po izbiri
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NOTRANJOST GARDEROBNA sobe – DODATKI

1

ALU NOSILEC

PREDALI

Alu nosilec je posebej uporaben pri kotnih rešitvah saj pomembno
olajša dostop.

So izdelani po meri, lahko so predeljeni, vedno pa ponudijo
izdatno veliko prostora.

IZVLEK ZA HLAČE

KOŠARE

Robovi hlač bodo ostali polikani in vsake hlače lahko dobijo svoje
obešalo.

Vedno praktične, lahko pletene ali mrežaste.

2

3

4

DETALJI
1

20

2

Z garderobnim dvigalom je tudi najvišji del lepo dostopen in izkoriščen
Izvlečna polica je lahko hkrati praktična delovna površina

3
4

Izvedba predalov je možna v poljubni širini, višini in globini
V mrežastih košarah bo hkrati red in preglednost
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PREDELJEVANJE PROSTOROV

PREDLOG
Drsna vrata:	ALU okvir, polnilo dekor venge in satinirano steklo

PREDLOG
Drsna vrata:
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ALU lazuryt profil, polnilo fototapeta „ valovi“ v kombinaciji z lakiranim steklom burgund

PREDLOG

PREDLOG

PREDLOG

PREDLOG

Drsna vrata:	ALU črn okvir , polnilo steklo rdeče

Drsna vrata:	ALU okvir polnilo crema, pomladno zelena

Drsna vrata:
podaljšano enojno vodilo, ALU okvir, polnilo
lakirano steklo cappuccino & dekor mokka

Drsna vrata:
Omara v mansardi predeli prostor, desni prekat je
prehoden, omara z prehodom je lahko izvedena tudi z obeh strani
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SPALNICA – DVIŽNA POSTELJA

PREDLOG
Regal:	
sistem garderobnih polic obešen na zid

PREDLOG
Drsna vrata:
24 Garderobna soba:

DVIŽNA POSTELJA
ALU okvir barvan v RAL barvo po izboru, polnilo fototapeta „regratova lučka“, steklo je delno prosojno
police brez vertikal obešene na zid

Postelja z konfortno višino ležanja in ogromnim prostorom za
shranjevanje pod posteljo, do 1, 5 m3
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OTROŠKE IN MLADINSKE SOBE
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PREDLOG

PREDLOG

Mladinska soba z vgradno omaro v nišo, izbrano fototapeto in ostalim pohištvom PO MERI

Mladinska soba z izjemno prostornimi omarami, npr. pod zgornjo posteljo, predali v stopnicah in pod spodnjo posteljo.
Posteljno vzglavje je tapecirano.
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OTROŠKE IN MLADINSKE SOBE

PREDLOG
Korpusi:
Fronte:

PREDLOG
dekor breza
oranžna rumena

Kotni pograd za dva, dostop na zgornjo posteljo z lestvijo

PREDLOG

PREDLOG

Pograd, spodnja postelja se izvleče, z pisalno mizo za dva in
stopničkami za dostop

Omara z drsnimi vrati dekor zebrano peščeni in robovi v živahni
rdeči in modri

OTROC I IMAJO RADI
živahne barve, zanimive oblike, in
potrebujejo vzdržljive materiale.

STARŠI SI ŽELIJO
pohištvo ki raste z otroci, (ki rastejo hitro), kvalitetno, trajno pohištvo, in dobro
ceno. Torej je razumljivo, da otroci in
starši ljubijo naše pohištvo!

PREDLOG
PREDLOG
Mansardna izvedba, kombinacija slonokoščena sijaj/oranžna
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Kotni pograd z dodatnim ležiščem, varen dostop na zgornjo
posteljo po stopničkah, izbrani dekorji zelena limona/pomaranča,
stopničke so hkrati predali

PREDLOG
LInijski pograd z tretjim ležiščem, ki se izvleče in dvigne na višino osnovnega ležišča,
dekor smreka bramberg, crema in trsje
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DNEVNE SOBE

30

PREDLOG

PREDLOG

PREDLOG

PREDLOG

Regal v kombinaciji bela sijaj in dekor ferarra, satinirano steklo v bel
ALU okvir

Stenski regal lakiran visoki sijaj, izvedba brez podnožja

Omara v kotno nišo dekor hrast natur, mokka

Sestav z zidnimi policami dekor peščeno bež in močvirski hrast

PREDLOG

PREDLOG

Sestav z drsnimi vrati na viseči omarici, dekor čokoladna bukev in alabaster

Sestav z vitrino, dekor hacienda bela, kombiniran z bambus naravni in kamnitimi ročaji
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KUHINJE

PREDLOG
Delovna plošča in vidne stranice Hrast Arlington Zidna obloga steklo – fototapeta
Predali in vratca oplaščena MDF plošča

VAŠA IZI KUHINJA PO MERI IMA
Enkraten videz in funkicionalnost točno tako kot ste si zamislili.
Izdelana je milimetersko natančno za 100% izkoristek prostora.
Skupno načrtovana in izdelava po naročilu je prava garancija
za najboljše rešitve.

PREDLOG
Delovna plošča in stenska obloga: Dekor Malta 		
barvano ultra mat po izboru

32 Fronte in ličnice predalov:
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KOPALNICE, UTILITY

34

PREDLOG

PREDLOG

PREDLOG

Kopalniško pohištvo izdelano PO MERI, z drsnimi vrati elegantno zakrijemo plinsko peč ali pralni – sušilni stroj.

Umivalnik vgrajen v kamnito ali dekor kamen plošče, omarice
lakiran MDF – mediapan

Sodobna kopalnica z omaro z drsnimi vrati
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PISARNE

POPOLNA PISARNA!
Od najmanjšega kotička z delovnim prostorom do moderne
pisarne obsega naša ponudba. Uresnčili bomo vaše želje na
razpoložljivem prostoru.
Pokličite nas na: 01 7237 320 ali nam pišite na:
svetovanje@izi-mobili.si

PREDLOG
Notranjost:
Drsna vrata:
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dekor siva
sistem Aero, steklo z digitalnim tiskom

PREDLOG

PREDLOG

Pisarniško pohištvo izdelano po meri za domače in poslovne prostore

Drsna vrata:	Alu okvir z prosojno potiskanim steklom
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OMARNE – SKRITE POSTELJE

PREDLOG
Omarna postelja z sedežno garnituro izdelana v različnih dimenzijah. Možna izbira barvnih kombinacij tapeciranega in lesenega dela
38

39

OMARNE – SKRITE POSTELJE

40
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IZVEDBE POD POŠEVNINAMI

TEHNIČNI OPIS
DRSNA VRATA SO GENIALNA REŠITEV

Potrebujete omaro pod stopnicami da bi resnično
izkoristili vsak kot in vsak centimeter.

Drsna vrata so resnično pohištveni element, ki nam prihrani dragoceni prostor, in so vsestransko uporabna.

RADI IMAMO IZZIVE!
Pridite z idejami in skupaj bomo poiskali rešitev.

Drsna vrata so lahko popolnoma usklajena z ostalim
ambientom.
Kot alternativa klasičnim vratom drsijo ob steni ali se
umaknejo v steno
Z njimi lahko lepo in ekonomično razdelimo prostore
v več samostojnih.

VIŠINA
Vsa naša drsna vrata lahko uporabimo do višine
280 cm. Z izbranimi profili pa dosežemo višine tudi
do zavidljivih 550 cm.

OKVIRJI VRAT
Naši profili so lahko različnih oblik in obdelave
površin, kot eloksiran aluminij v različnih barvah,
prašno lakirani po RAL lestvici ali v imitaciji lesa.

agata

alu/bela/šampanjec

alu/bela/črna/šampanjec alu/ bela

Izvlečni predali in vratca pod stopnicami, izkoriščena celotna
42 globina

PREDLOG
Omara pod poševnino, dekor zebrano peščeni

DVOJNO VODILO (širina 85 mm)

VODILA

ENOJNO VODILO (širina 45 mm)

PREDLOG

b25

PROFILI

lazuryt
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BARVNI DEKORJI, LAKIRANO STEKLO
TAKO GRE
Nekje ste opazili lepo omaro in želite, da bi točno ustrezala prostoru, ki ga imate na
razpolago ni pa pravilnih oblik.

NIČ LAŽJEGA KOT TO! VI ŽE IMATE IDEJO?
Mi bomo uresničili vaše sanje, za začetek zadošča nekaj grobih mer, morda še fotografija
prostora ali pa načrt. In kar brez skrbi, predno začnemo z izdelavo naši strokovnjaki
izmerijo prostor do zadnje podrobnosti.

BARVNI DEKORJI

TAKO GRE

PRIDITE K NAM!
Dogovorite z nami termin svetovanja da bo na razpolago zanesljivo dovolj časa za
vaše idej. Skupaj bomo pregledali vse možnosti, predstavili vam bomo naš proizvodni
izbor, izdelali skico in predračun, ki bo ustrezal vašim zmožnostim.

IZBIRAJTE!

VESELITE SE!
Za vaše novo pohištvo bomo izbrali le najboljše materiale, izdelano bo v moderno
opremljeni proizvodnji brez vmesnih posrednikov,direktno od proizvajalca h kupcu, da
prihranimo čas in denar. V najkrajšem možnem času bomo dostavili in montirali vaše
naročilo. Naše montažne ekipe imajo dolgoletne izkušnje in so garancija za odlično
kvaliteto in čisto opravljeno delo.

LAKIRANO STEKLO

kaj naj potem bo, les , steklo ali nam draga fotografija?
Pri nas je vse mogoče, izbirate lahko med široko paleto lesnih in barvnih dekorjev,
vodilnih proizvajalcev, pravim furnirjem, masivnim lesom ali lakiranimi površinami
v izbranem tonu. Kombinirajte materiale in izpolnite vaše čudovite sanje.
Mi imamo material vi imate izbiro!

Bela mat
1630 FH

Bela sijaj
0085 SG

Bela struktura
1101 AT

Crema
U222 ST15

Peščeno rumena
U107 ST9

Cinkovo rumena
2134 PE

Peščeno bež
U156 ST9

Kašmir
U702 ST9

Siva
U708 ST15

Jabolčno zelena
U625 ST15

Oranžna
U332 ST15

Signalno rdeča
U321 ST15

Cabana
27165 BS

Srebrnosiva
U765 ST15

Alu brušen
0328 FH

Limonasto zelena
U630 ST15

Bordo
20216 BS

Vino
U343 ST9

Kamnitosiva
U727 ST9

Trufel
U748 ST9

Mokka
U808 ST9

Ocean
20245 NM

Orhideja
U336 ST9

Fuksija
U337 ST9

Lava
U741 ST9

Črna sijaj
U999 ST30

Črna mat
U999 ST18

Petrol
20244 NM

Horizont
U522 ST15

Viola
27167 BS

Transparentno

Satinirano

Belo clasic #1

Super belo #20

Superbelo mat #30

Sivo #2

Bež #12

Cappucino #8

Rumeno #7

Oranžno #10

Rdeče #3

Burgund #4

Rjavo temno #9

Ciklama #14

Modro #5

Zeleno #6

Strupeno zeleno #11

Črno #13

IZI mobili – smo pravi partner za vaše stanovanjske sanje
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Odstopanje od originalnih barv so zaradi tiskarsko tehničnih razlogov možna, vsi prikazi so simbolni in služijo za primerjavo.
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Hacienda bela
H3078 ST22

Woodline Crema
H1424 ST22

Avola pinija bela
H1474 ST22

Cape Elm beli
H3760 ST29

Jesen Navarra
H1250 ST36

Akacija Lakeland
H1277 ST9

Jesen peščeni
H1298 ST22

Avola pinija šamp.
H1476 ST22

Hrast bardolino
H1145 ST10

Hrast peščeni
H1377 ST36

Hrast Arangon
H1372 ST22

Breza Mainau
H1733 ST9

Javor meden
H1521 ST15

Bukev naravna
H1518 ST15

Bukev Elmau
H1582 ST15

Zebrano peščeni
H3006 ST22

Coco Bolo
H3012 ST22

Hrast Nebraska
H3331 ST10

Hrast visoki
H3344 ST36

LESNI DEKORJI

LESNI DEKORJI

LESNI DEKORJI

Češnja
H1706 ST15

Jabolko temno
H1951 ST15

Sliva rjava
H3129 ST9

Oreh Tennesse
H3775 ST9

Oreh karibski
H3778 ST9

Hrast autentic rjavi
H1151 ST10

Tortona natur
H1796 ST27

Oreh Dijon
H3734 ST9

Oreh Aida
H3704 ST15

Oljaka temna
H3031 ST9

Oreh pacifiški
H3702 ST10

Hrast tobak
H3325 ST28

Pinija ožgana
H3420 ST36

Hrast Gladstone
H3309 ST28

Hrast naravni
H1334 ST9

Zebrano sivo bež
H3005 ST22

Tortona lava
H1793 ST27

Woodline Mokka
H1428 ST22

Mali venge
H3058 ST22

Cape Elm temni
H3766 ST29

Bukev čokoladna
H1599 ST15

Smreka Bramberg
H1487 ST22

Hrast Arlington
Natur H3303 ST10

Amazona
H3082 ST22

Hacienda črna
H3081 ST22

Hrast Ferrara temni
H1137 ST11

LAKIRANE POVRŠINE
PO RAL KARTI MAT ALI VISOKI SIJAJ
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Hrast Gladstone
H3326 ST28

Oreh pacifiški
H3700 ST9

Češnja Romana
H1615 ST9

Hrast sivi autentic
H1150 ST10

Bukev Bavaria
H1511 ST15

Jelša
H1502 ST15

Pinija Jackson
H1486 ST36

Driftwood
H3090 ST22

Hrast Chateau
H3304 ST9

Hrast Orleans rjavi
H1379 ST36

Hrast Nebraska sivi
H3332 ST10

Avola pinija rjava
H1484 ST22

akril

furnirano
& masiven les

Odstopanje od originalnih barv so zaradi tiskarsko tehničnih razlogov možna, vsi prikazi so simbolni in služijo za primerjavo.

47

vgradne omare
& POHIŠTVO PO MERI
Vaše opombe / skice:

I ZI mobi l i d . o . o .
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