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STROJNE INŠTALACIJE V INDUSTRIJI 
Podjetje MG Inštalaterstvo d.o.o. se je razvilo iz obrti samostojnega podjetnika Mavricija 

Grošlja in se s svojo dejavnostjo uveljavilo med bolj priznanimi ter prepoznavnimi podjetji 

na področju strojnih inštalacij. Specializirani smo za izvajanje strojnih inštalacij iz 

nerjavečega jekla in jeklenih cevi ter mazalne sisteme, pri čemer zagotavljamo optimalne 

rešitve na področju investicijskih in vzdrževalnih del v industriji. 

IZVAJAMO

Naša vizija je ostati eno od vodilnih podjetij na področju strojnih inštalacij v industriji na 

teritoriju  Slovenije. Zavedamo se hitrega napredka tehnologije, zato pri izvajanju del 

uporabljamo le najnovejše standarde in postopke. Z znanjem, izkušnjami in opremo smo 

usposobljeni tudi za najzahtevnejše projekte. Skrbimo za nenehno izobraževanje 

zaposlenih in vedno iščemo sodobne metode za kar najbolj kakovostno storitev in varno 

opravljeno delo. Ponosni smo na lastno ekipo certificiranih monterjev, serviserjev in A-testi-

ranih varilcev. V času našega delovanja je podjetje pridobilo sedem certifikatov varilnih 

postopkov 141 TIG za nerjaveče jeklo, črni material, plamensko varjenje (311) in certifikat 

o usposobljenosti za vgraditev Ex-opreme v eksplozivni coni in protieksplozijski zaščiti po 

standardu SIST EN 1127-1 : 2008. Za doseganje najvišjih meril poslovne odličnosti smo 

prejeli zlati znak odličnosti v gradbeništvu in znak SQ.

NAŠA VIZIJA

REFERENCE
 

GORIČANE tovarna papirja Medvode, d.d.

o izvedba strojnih inštalacij na biološki čistilni napravi

o centralno oljno mazanje

o zračne in hidravlične povezave novega previjalca papirja

o vzdrževalna dela in dela ob zastojih

KOLIČEVO KARTON, d.o.o. 

o vsa investicijska in vzdrževalna dela od leta 1992 

o strojne inštalacije na biološki čistilni napravi

o rekonstrukcije na kartonskih strojih

o hidravlična povezava stiskalnice nipcoflex

o rekonstrukcija konstantnega dela

JUB d.o.o. 

o izvedba cevnih inštalacij od leta 1995 naprej

o izvedba vseh tehnoloških povezav

o visokotlačno pranje

o razvod komprimiranega zraka

o cevovod pigging

o razvod biocidnega pršenja

o izdelava zalogovnih posod

JUB d.o.o. – Srbija in Črna Gora

o tehnološke povezave v novem obratu za proizvodnjo 

   zidnih in fasadnih barv

RADEČE PAPIR NOVA, d.o.o. 

o centralno mazanje na papirnem stroju

o rekonstrukcija na stroju (tehnološke povezave črpalk

   prebiralnikov, kadi, novi cevovodi ob zamenjavi natoka)

o dela ob zastojih

PAPIRNICA VEVČE d.o.o. 

o centralno oljno mazanje na stroju III

o tehnološke cevne povezave črpalk, kadi itd. ob 

   rekonstrukciji papirnega stroja III

o vzdrževalna dela

DS SMIT SLOVENIJA d.o.o. 

o cevovodi za škrob na novem proizvodnem stroju 

JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o.

o cevne inštalacije in vzdrževalna dela 

STEKLARNA HRASTNIK d.o.o.

o izdelava in montaža sistemov za čiščenje odpadnih voda 

   v novem delu steklarne

o zamenjava vseh glavnih zračnih cevovodov, tlačnih posod

   in priklopi na kompresorje na stari peči

Brigl & Bergmeister GmbH – Avstrija:

o cevne inštalacije

Mazalni sistemi v papirni in jeklarski industriji

o Papirnica Dunafin Ktf., Madžarska

o Papirnica PALOMA d.d., Sladki Vrh

o Papirnica Papierfabrik Cartaseta – Friedrich & Co, Švica

o Papirnica HOF – Carl Macher GmbH & Co, Nemčija

o Julius Schulte Trebsen GmbH & Co. KG – izdelava kompletnega 

   mazalnega sistema na papirnem stroju

o Hamburger Rieger, Trostberg GmbH & Co. KG – izdelava 

   kompletnega mazalnega sistema sušilnih valjev 

o Železarna Ravne na Koroškem SIJ METAL RAVNE d.o.o.

o Železarna ŠTORE STEEL d.o.o.

o Železarna SIJ ACRONI d.o.o. 

Z dežurno službo 24/7 zagotavljamo nemoteno obratovanje in
hitro ter strokovno rešitev nepričakovanih zastojev proizvodnje.

o izvedbo vseh vrst cevnih inštalacij iz nerjavečega jekla in jeklenih cevi

o vzdrževalna, investicijska in remontna dela

o mazalne sisteme v industriji

o izdelavo in montažo opreme na termoenergetskih sistemih za proizvodnjo toplotne ter

   električne energije

o razvode komprimiranega zraka in povezave strojne opreme

o cevne inštalacije hidravličnih procesov

o cevne inštalacije visokotlačnega pranja raznih mešal, kadi, strojne opreme itd.

o cevne povezave tehnoloških procesov – obratov in cevovodne sisteme med obrati

o izdelavo cevnih objemk INOX, dimenzije od DN 15 do DN 400, primerne za večje 

   obremenitve

o ogrevalne sisteme

o vodovodne inštalacije

o upogibanje cevi do fi 60 × 5 mm 


