
Mizarstvo Golob

             www.mizarstvogolob.si

Kreativne zamisli, ki predstavljajo odsev časa in prostora ter katere z vašo pomočjo 
spreminjamo v resničnost.

Mizarstvo Golob 
Rožično 1d,  Kamnik
tel:        01-831-7825
email:   golob.darko@siol.net



Predstavitev
Znanje, veščine in medsebojno sodelovanje, kjer vsakodnevno premagujemo meje 
mogočega. Zavedamo se, kaj ljudem domovi pomenijo, zato želimo vaš izdelek narediti 
resnično popoln. Želimo, da izdelki izžarevajo bistvo vaših želja, kjer s skupnimi 
močmi poiščemo rešitve, ki bodo izziv času in tehničnim zmožnostim.  

Kreativnost
Za ustvarjalnost so nujne 
spremembe. Medtem ko se stil 
vseskozi spreminja, obstaja ena 
stvar, ki traja večno: izziv izdelati 
nekaj novega, nekaj povsem 
različnega.

// uspeh znanja
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Že 22 let z vašo pomočjo skupaj ustvarjamo pohištvo, ki izžareva svojo 
energijo, prostor napolni s toplino in ima več kot le uporabno vrednost. 
Izdelki, ki služijo kot vir navdiha in ponosa. Verjamemo v napredek, 
angažiranost, človeško ustvarjalnost in delovanje v okolju, kjer skupaj 
lahko naredimo nove stvaritve mogoče. 

Želja ustvarjanja nečesa, kar bo prestalo test časa, nečesa, kar se bo 
prenašalo iz generacije v generacijo.

Ideje prihodnosti //

Želja po ustvarjanju
Vseskozi sledimo dimenziji ustvarjanja in premagovanje sedanjega. Pri 
izdelavi uporabljamo najrazličnejše materiale, od različnih vrst furnirjev, 
iverala, masivnega lesa, kerrocka ...

Osredotočenost na izzive
Imamo vzpostavljeno široko mrežo poslovnih partnerjev za steklarstvo, 
parketarstvo, vodovodne sisteme, električarske storitve, pleskarstvo, 
pasarstvo in zidarstvo. Omogočamo celovito izvedbo projekta.
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Vir navdiha //

Vse se prične z razumevanjem vaših želja, ki skozi potek dela postanejo 
resničnost. Namen biti podjetje, ki je znano po svoji kakovosti, predanosti 
in napredku. S ponosom se vedno znova vračamo k misli, v koliko domovih 
imajo družine danes lepšo prihodnost, ki je rezultat skupnih naporov in 
delovanja.  

Vaše zadovoljstvo nam predstavlja največje merilo uspeha. 

Povprečnost ni nikoli merilo
Kompleksni in nemogoči projekti predstavljajo stalen izziv. Od 
prvih risb na papirju, skozi celoten proces izdelave in montaže - 
vedno želimo vaš izdelek narediti edinstven.
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Povezanost ljudi //

Dolgoletne izkušnje nam omogočajo 
kvalitetno svetovanje pri načrtovanju 
pohištva in uresničitvi vaših želja. Ne 
glede na želeni stil vam bomo v podjetju z 
veseljem pomagali pri izbiri in svetovanju.  

Ustvarjanje prostorov, ki jim je skupna 
udobnost in privlačnost.

Znanje
Da prispevamo k celovitejšemu razumevanju projekta 
pred izdelavo vedno pripravimo vzorce in vam vseskozi 
pomagamo.
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Prispevek  
skupnosti // 

Organizacije jutrišnjega dne ne 
bodo uspele le s širitvijo trgov 
in večanjem števila proizvodov, 
ampak je njihov obstoj v veliki 
meri odvisen od sposobnosti in 
inovativnosti zaposlenih, ki v njej 
delujejo.

Razvijamo okolje, ki spodbuja 
ustvarjalnost, omogoča trajnostni 
razvoj, strokovno in osebno 
napredovanje ter ponuja 
sodelujočim možnost stalnega 
izobraževanja in izpopolnjevanja.

“
Preprostost, 
ki se  pokaže
v svoji 
edinstvenosti 
in 
privlačnosti.

“
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Vaše želje so vedno na 
prvem mestu!

Rezultat sodelovanja //

Vseskozi smo osredotočeni na ustvarjanje produktov, ki predstavljajo bistvo vaših zamisli, so zanimivi 
in drzni ter del nečesa edinstvenega. Vsak pogovor se začne z razumevanjem vaših želja, predlogov in 
razgovor o tem, kar je pomembno vam in vaši družini. Vsi izdelki so narejeni po naročilu in so odraz vas 
samih.

KAKŠNA JE VAŠA ZGODBA, ki jo želite sporočiti drugim? V podjetju vam jo pomagamo uresničiti.

11



13 14

Udobnost  
prostora // 
Pred izdelavo vedno pripravimo 
načrte in vzorce končnega videza. 
Vsi preživimo velik del dneva v 
naših domovih in pomembno je, 
da pohištvo služi kot vir navdiha 
in ponosa. Pohištvo, ki nam daje 
energijo, s katero lahko premagujemo 
vsakodnevne izzive.  

Priročnost na 
dlani.

Želja ustvariti viden rezultat, ki ima uporabno vrednost, 
je vir navdiha in ponosa.



Skupen napor //

Predanost
Vrsto projektov smo pridobili s priporočilom strank, s katerimi 
smo v preteklosti že sodelovali. Zaupanje, ki smo ga s tem 
pridobili, nam ogromno pomeni.  
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Verjamemo v inovativnost in želimo 
dodati svoj kamenček ustvarjalnosti 
k skupni zakladnici znanj, na podlagi 
katere bodo gradile prihodnje 
generacije. Skupaj z vami oblikujemo 
lastne rešitve, pohištvo, kjer se 
prepletajo sledi tradicije in sedanjosti.

Izdelki, ki so odraz vas samih in stvari, 
ki vam v življenju pomenijo največ.

Sestava ročaja



V številnih podjetjih smo navzoči kot hišni mizarji. Za nas ni pomembna 
zgolj izdelava pohištva, temveč celovita rešitev projekta. Verjamemo, 
da je ustvarjanje rezultat številnih ljudi, skupnosti, ki nam je omogočila 
delovanje. Merilo našega delovanja so zadovoljne stranke, katerih 
pričakovanja smo uspeli preseči. 

Povezovanje je gradnik razvoja, dela in inovacij, ki s širšim sodelovanjem 
vodi do presenetljivih rezultatov.

Skupek tradicije  //

Trajen videz
Vsi izdelki so izbrani po tehtnem premisleku in so namenjeni večletni 
uporabi. Poudarek je na trajnosti in kakovosti. 

Posvečanje podrobnostim
Posebno pozornost namenjamo majhnim, drobnim stvarem, ki izdelek 
razlikujejo od vsakdanjosti. Vsak kos pohištva je unikat in se v celoti 
prilagaja vašim potrebam.
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Pomembnost 
okolja // 

Delavnica je opremljena z vsemi 
lesno obdelovalnimi stroji, ki vaš 
dom naredijo resnično poseben. 
Sledimo tradiciji kakovosti in 
razvoju kulture, znanju ustvarjanja 
izdelkov, ki so plod vaših zamisli.

Vseskozi namenjamo velik 
poudarek nakupu nove 
tehnologije, kar nam omogoča 
izdelavo zapletenih modelov, 
boljši videz izdelkov in krajše 
dobavne roke. 

“
Z vašo 
pomočjo že 22 
let ustvarjamo 
nove in 
zanimive 
izdelke.

“

Vedno pripravimo skice



Ustvarjalnost
Ustvarjanje ne zaradi proizvodnje 
same, temveč zavedanje, da skupaj 
gradimo boljšo prihodnost, kjer 
ljudje živijo.

// vaše ideje
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Dolgoletne 
izkušnje // 

Vsi materiali so skrbno izbrani 
in nudijo visok nivo kakovosti. 
Izdelujemo vse vrste notranjega 
pohištva za pisarne, kuhinje, 
dnevne sobe, spalnice in 
kopalnice. Izdelujemo notranja 
vrata in obloge. Bogata zbirka 
znanj in izkušenj nam omogoča 
hitro prilagajanje željam strank.  

Z vašo pomočjo smo leta 2010 v 
Celju prejeli zlati ceh kakovosti. 



Rešitev na mestu //

Želimo biti del uspešnih organizacij, ki 
raje ustvarjajo nove priložnosti, kot pa 
sledijo ustaljenim trendom in navadam. 
Vedno nam je izziv izdelati nekaj novega, 
nekaj povsem različnega in želimo vam 
predstaviti edinstven produkt, na katerega 
boste vedno lahko ponosni. 

Opremljamo prostore, ki združujejo ljudi in 
jih boste z veseljem pokazali drugim.

Prilagodljivost
S svojim delovanjem smo prisotni v vseh krajih po Sloveniji 
in omogočamo celovito opremljenost prostora ne glede na 
oddaljenost ali velikost. 
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