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JE TOPLA. VARČNA. LEPA. 
JE »NAŠA HIŠA« IN JE VAŠ DOM. 

Podjetje Rihter je z dolgoletno tradicijo gradnje montažnih hiš postalo eden od 
najpomembnejših proizvajalcev skoraj nič-enregijskih hiš, saj gradimo okolju in zdravju 
prijazne ter energijsko varčne hiše.

Že vse od leta 1990 smo kupcem poznani kot prijazno, kakovostno in priznano podjetje. 
Z našim znanjem smo prodrli tudi na tuje trge, kjer še dodatno izpolnjujemo naše znanje 
in izkušnje. Slogan podjetja Rihter, ki smo mu dali ime »Naša hiša«, zaznamuje vsako hišo, 
ki jo zgradimo, saj prav vse slovijo po vrhunski kakovosti in arhitekturni dovršenosti. Les, 
ki predstavlja osnoven gradbeni material, pa v hišo vnaša občutek pristnosti in topline 
narave.

Hiša Bergeggi
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»NAŠA HIŠA« ZA BIVANJE V SOŽITJU

Slogan izraža naše poslanstvo, da vam zgradimo prijeten dom, ki ste si ga vedno želeli. »Naša hiša« 
namreč pomeni dom, ki združuje visoke standarde kakovosti v skladu z vašimi željami in potrebami. 
Je kraj, kjer boste občutili udobje bivanja na najvišji ravni, in je naša skupna pot, ki nas bo po 
korakih vodila do skupnega cilja – uresničitve vaših sanj po izgradnji toplega doma za vas in vaše 
najdražje. Že od začetka smo popolnoma predani strokovnosti, individualnosti, novim tehnološkim 
spoznanjem, trendom gradnje in predvsem vam, cenjeni kupec. Skozi leta nenehnega razvoja smo 
v našem podjetju razvili kakovostne in tehnološko dovršene konstrukcijske sisteme. Postavili smo 
številne skoraj nič-energijske in pasivne stavbe, s katerimi smo z največjim veseljem zadovoljili želje 
še tako zahtevnih kupcev. Svobodna arhitekturna zasnova in najboljši tehnološki sistemi gradnje 
omogočajo gradnjo po vaših željah. Vsaka vaša želja, ki jo v skladu z visokimi standardi kakovosti 
in arhitekturne dovršenosti tudi uresničimo, je za nas navdih. Moderno, minimalistično z ravnimi 
linijami in odrazom značaja ali pa preprosto klasično in prijetno sproščeno s pridihom domačnosti.

Iz majhnega družinskega podjetja smo zrasli v prepoznavno podjetje, ki se je s svojim znanjem, 
strokovnostjo in prodornostjo uveljavilo tako na domačem kot tudi na tujih trgih. Prisotni smo na 
zahtevnih trgih Italije, Francije, Švice, Nemčije, Avstrije in Hrvaške. Naša dolgoletna tradicija nas 
tako uvršča med prepoznavnejše graditelje skoraj nič-energisjkih stanovanjskih stavb in drugih 
objektov.

Našo kakovost potrjujejo številni pridobljeni certifikati za vse konstrukcijske sisteme, s katerimi 
zagotavljamo, da je gradnja hiše z našo tehnologijo prava izbira. Med vsemi pridobljenimi 
certifikati je najpomembnejša Evropska tehnična ocena, ki je podlaga za označevanje hiš z znakom 
CE. Izpostavili bi tudi sistemski certifikat inštituta Passivhaus, s katerim dokazujemo, da so naše 
pasivne stavbe grajene v skladu z najvišjimi energijskimi standardi.

Pri gradnji uporabljamo kakovostne naravne in okolju prijazne materiale. Les kot naraven material 
je vgrajen v osnovni konstrukciji, stavbnem pohištvu, lahko pa ga uporabimo tudi kot arhitekturni 
dodatek tako v bivalnem kot tudi na zunanjem fasadnem delu objekta. Skrbno načrtovan in 
nadzorovan proces gradnje z vnaprej rešenimi detajli in certificiranimi vgrajenimi materiali daje 
»Naši hiši« trajno vrednost in dobro naložbo za prihodnost. »Naša hiša« bo v svojem dolgem 
življenjskem ciklu porabila zelo malo energije in posledično blagodejno vplivala tako na vaše 
stroške kot na okolje. Za vse navedeno skrbi usposobljena in motivirana skupina zaposlenih, ki 
nenehno izboljšuje sistem dela, sisteme in procese gradnje ter ustvarja nove arhitekturne zamisli. 
Vse to z jasnim ciljem, da moramo biti vsak dan boljši in vsaka naša hiša popolnejša.

Naše predano delo, znanje in izkušnje želimo deliti z vami ter vam tako zgraditi prijeten dom, ki
mu bomo lahko s ponosom rekli »Naša hiša«.

Janez Rihter, direktor podjetja Rihter d.o.o.



06

V I Z I J A  I N 
P O S L A N S T V O
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RAZVOJ
Za vsakim razvojem stojijo leta dela in truda. Za našim podjetjem stoji zgodovina, ki nas je naučila, da se le 
s trudom, prizadevnostjo, popolno predanostjo kupcu in predvsem kakovostjo lahko uvrstimo med najbolj 
priznana podjetja na področju gradnje lesenih montažnih hiš. Naš cilj je, da to mesto dolgoročno tudi 
ohranjamo in izboljšujemo.

INDIVIDUALNOST 
in prilagodljivost sta ključni vodili, ki ustvarjata uspešno zaključene projekte in zadovoljne kupce. Vsak projekt 
temelji na sodelovanju z vami ter ob upoštevanju vaših želja in potreb. Le tako lahko oblikujemo končne 
rešitve in dosežemo zastavljen cilj. Ob zaključku pa vam lahko s ponosom predamo vaš dom in »Našo hišo«.

 

HITROST
Živimo v času, ko je vsaka minuta pomembna, saj je usklajevanje službenih in družinskih obveznosti postalo za 
posameznika vsakodnevni izziv. V našem podjetju se zavedamo teh izzivov, zato vam z različnimi  individualnimi 
pristopi poskušamo skrajšati in poenostaviti vašo pot do novega doma. S podpisom pogodbe prevzamemo 
odgovornost, da bomo vaš novi dom zgradili kakovostno in strokovno v obljubljenih 120 dneh od začetka 
montaže do IV. gradbene faze, 135 dneh na delni ključ in 180 dneh do faze, ko vam  predamo ključ.

  

TRADICIJA
Z lesom kot osnovnim gradbenim materialom vnašamo v »Našo hišo« pristnost in toplino narave že od leta 
1990. Tako iz hiš delamo prijetne in tople domove, v katerih se v vsakem trenutku bivanja občuti vez med 
dolgoletno tradicijo in skrbno izbranimi kakovostnimi naravnimi materiali.

ENERGIJSKA VARČNOST
Konstrukcijski sistemi Rihter se odlikujejo po visoki stopnji toplotne izolativnosti, ki jo dosegamo s skrbno 
izbranimi naravnimi materiali. Tako »Naše hiše« poleg prijetnega in zdravega bivalnega okolja odlikuje tudi 
visoka stopnja energijske varčnosti.

RIHTER
V letih našega delovanja smo pridobili številne izkušnje in znanja, ki jih kot ideje vključujemo v strategijo 
razvoja našega podjetja.

Trudimo se, da smo sinonim za kakovost, strokovnost in prilagodljivost. Vsaka »Naša hiša« je unikat, saj je 
izdelana po meri in željah kupcev.
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O D  I D E J E 
D O  K L J U Č A
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Od prve zamisli o sanjski hiši do uresničitve teh sanj je pot, ki zahteva vrsto aktivnosti, nujnih za uspešno, pravočasno 
in usklajeno delo. Pomembno je, da je ta pot čim krajša in da po njej stopate s čim lažjimi koraki. Če želimo, da pot 
do cilja ni preveč strma, da z nje ne zaidemo in da na njej ni nepredvidenih zapletov, pa se moramo z njo seznaniti, 
še preden se nanjo podamo. V podjetju Rihter poskrbimo, da je vaša pot do končnega cilja, torej izgradnje »Naše 
hiše«, ustvarjene po vaših željah in potrebah, čim lažja in preprostejša.

SVETUJEMO 
V podjetju Rihter smo zaposleni strokovnjaki iz različnih področij, zato vam bomo z veseljem svetovali in odgovorili 
na vsa vprašanja o gradnji. Seznanili vas bomo s celotnim postopkom gradnje, prisluhnili vašim željam, skupaj 
bomo izbrali in izdelali načrt vašega sanjskega doma, za vas bomo izdelali potrebno projektno
dokumentacijo ter pridobili gradbeno dovoljenje, predvsem pa kakovostno izvedli gradnjo vašega doma. Naše 
delo temelji zlasti na gradnji individualnih hiš ter zadovoljevanju vaših želja in potreb. Vsakdo ima drugačne želje in 
potrebe o bivalnem ali delovnem okolju, zato se z maksimalno prilagodljivostjo trudimo uresničevati te želje. Ob 
tem bomo poskrbeli, da vas ne bomo obremenjevali in tratili vašega dragocenega
časa.

 

NAČRTUJEMO
Da bi vam gradnjo hiše še bolj poenostavili, vam ponujamo celotno storitev, od priprave projektne dokumentacije 
do predaje hiše na ključ. V podjetju Rihter imamo svoj arhitekturni, projektivni in tehnološki biro, ki skrbi za natančno 
in strokovno pripravo vseh potrebnih dokumentov pa tudi rešitev za gradnjo hiše. 
Za vas izdelamo:
− idejno zasnovo,
− dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD),
− projekt za izvedbo del (PZI),
− tehnološko dokumentacijo,
− projekt izvedenih del (PID),
− dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja

  

GRADIMO
Po pridobitvi vseh dovoljenj lahko začnemo z gradnjo. Zemeljska dela, izdelavo temeljne plošče ali kleti večinoma 
izvedejo naši kupci sami, lahko pa ta dela za vas izvedemo tudi mi. Sledi gradnja montažnega dela hiše do želene 
gradbene faze. Izbirate lahko:
− IV. gradbeno fazo,
− delni ključ,
− ključ.
V podjetju Rihter skrbno spremljamo novosti ter jih skozi lasten razvoj zelo previdno in premišljeno vključujemo 
v nove projekte. Smo razvojno zelo naravnano podjetje, zato gradimo le najbolj dovršene konstrukcijske sisteme 
ter najnaprednejše sisteme strojnih in elektroinštalacij, ne glede na arhitekturno zasnovo hiše. Pri gradnji dajemo 
prednost naravnim materialom in materialom, ki v življenjskem ciklu prihranijo največ energije in najmanj onesnažijo 
okolje ter varujejo naravo in zdravje.
S tehnologijo Rihter, ki zajema vgradnjo najsodobnejših strojnih in elektroinštalacij, kot sta sistem  prezračevanja z 
vračanjem toplote odpadnega zraka in sončna elektrarna, naše hiše že danes izpolnjujejo vse zahteve trajnostne 
gradnje za udobno, zdravo in varčno bivanje.
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T E H N O L O G I J A 
R I H T E R
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DOBRO POČUTJE V HIŠI RIHTER Z NAPREDNIMI 
TEHNOLOŠKIMI REŠITVAMI
V podjetju Rihter smo z leti razvoja, trdega dela in ogromno vloženega truda prišli do odličnih 
tehnoloških rešitev, ki so nuja, da ima hiša najvišjo stopnjo energijske učinkovitosti in maksimalno 
udobje bivanja ob dolgi življenjski dobi. Poseben poudarek dajemo vsem elementom hiše, ki so 
bistveni za doseganje najvišjega standarda kakovosti montažnih hiš. V nadaljevanju smo za vas 
pripravili kratek povzetek komponent.

TOPLOTNI OVOJ
Med razvojem hiše se je treba natančno posvetiti njenemu toplotnemu ovoju, ki je eden 
najpomembnejših delov vsakega montažnega objekta. Ker se tega v podjetju dobro zavedamo, 
smo za vas razvili več konstrukcijskih sistemov, ki smo jih certificirali na različnih mednarodnih 
certifikacijskih organih. Toplotna izolacija v ovoju preprečuje ohlajanje objekta pozimi, poleti pa 
njegovo pregrevanje. Toplotna izolativnost konstrukcijskih sistemov Rihter močno presega zakonsko 
predpisano dovoljeno toplotno prehodnost zunanjih konstrukcijskih elementov. S konstrukcijskimi 
sistemi Rihter lahko dosegate različne standarde gradnje, od nizkoenergijskih, pasivnih, ničenergijskih 
do plusenergijskih stavb. V vseh sistemih Rihter, razen sistemu Rihter Natura, za toplotno izolacijo 
med nosilno konstrukcijo uporabljamo kameno volno. V sistemih Optimal, Optimal+ in Pasiv se 
kamena volna uporablja tudi za izdelavo fasade. S tem zagotovimo nizko porabo energije, odlično 
zvočno izolativnost in požarno varnost, saj je kamena volna negorljiva. 

Vse montažne hiše Rihter so zgrajene iz lesa, ki je odličen toplotni izolator. Kljub svoji nizki gostoti 
ga odlikujejo odlične mehanske lastnosti, zaradi katerih se montažna gradnja odlikuje kot potresno 
varna gradnja. Z najnovejšo tehnologijo in vrhunskimi gradbenimi materiali hiše Rihter tvorijo 
prijetno in zdravju prijazno bivalno okolje.
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STAVBNO POHIŠTVO IN 
SENČENJE
Pri kakovostnih, visokoizolativnih montažnih hišah je zelo pomembno tudi stavbno pohištvo. V 
preteklost  je to predstavljajo šibek člen v toplotnem ovoju stavbe. Z razvojem tehnologije njegove 
izdelave pa je stavbno pohištvo dobilo povsem nov pomen v energijsko učinkoviti gradnji. Za 
slovensko podnebno območje je dokazano, da pravilno načrtovana vgradnja sodobnega  
stavbnega pohištva pozitivno vpliva na energijsko bilanco celotnega objekta.
Smernice vgradnje stavbnega pohištva težijo k zrakotesni vgradnji tega, kar vodi do nižjih 
toplotnih izgub, hkrati pa se prepreči vdor vlage v konstrukcijo. V vročih poletnih mesecih, ko je 
sonce najmočnejše, je treba hišo obvarovati pred pregrevanjem. To najučinkoviteje dosežemo s 
senčenjem steklenih površin. Najučinkovitejše pasivno senčenje steklenih površin je s pomočjo 
delov stavbe ali pravilno zasaditvijo dreves. Aktivno pa lahko senčimo z uporabo zunanjih senčil 
(kot so žaluzije, rolete, polkna, roloji), ki jih lahko upravljamo sami ali pa za optimalno senčenje 
skrbi tako imenovan sistem pametne hiše.

SISTEM PREZRAČEVANJA
Eden najpomembnejših dejavnikov za ugodno počutje v prostoru je svež in prijeten zrak, ki ima 
pomemben vpliv na naše zdravje in dobro počutje v prostoru. Sistem prezračevanja z vračanjem 
toplote je v sodobnih, zrakotesno grajenih stavbah nujen in se kot standardni element vgrajuje v 
vse naše objekte. Sistem prezračevanja omogoča stalni dovod svežega zraka v stavbo. Svež zunanji 
zrak se zunaj objekta zajema skozi zaščitno rešetko in se dovaja do prezračevalne naprave. Nato 
pa potuje prek razvodnega sistema v bivalne prostore (dnevna soba, jedilnica, spalnice, otroške 
sobe, delovna soba). Slab (odvodni) zrak se zajema v prostorih, nasičenih z vlago in vonjavami 
(kuhinja, stranišče, kopalnica, lahko tudi pomožni prostori), ter se prek odvodnega sistema odvede 
do prezračevalne naprave in nato v okolico. Treba je poudariti, da se pri tem sistemu prezračevanja 
dovodni in odvodni zrak ne mešata, ampak si samo izmenjujeta energijo (toploto). S tem je 
zagotovljen stalno svež zrak z minimalnimi energijskimi izgubami. Sodobni prezračevalni sistemi 
omogočajo tudi ogrevanje pozimi in pohlajevanje stavbe poleti.

BA

D

DC

Zajemi zraka iz prostorov

C Vpihi zraka v bivalne prostore

BOdpadni zrak

ASvež zunanji zrak
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SISTEM OGREVANJA IN 
HLAJENJA
Ogrevanje in hlajenje hiše ali z drugo besedo »udobno bivanje« je glavni vzrok, zaradi katerega 
porabljamo največ energije v hiši. Energija se porablja za vzpostavljanje prijetne klime v bivalnem 
prostoru. Z izboljšanjem toplotne zaščite se zmanjšujejo tudi specifične toplotne izgube. Majhne 
toplotne izgube zahtevajo nizkotemperaturne ogrevalne sisteme in uporabo obnovljivih virov. 
Prav iz teh razlogov se večina montažnih hiš ogreva prek ploskovnega ogrevanja (talnega). 
Sistem ogrevanja zaradi majhnih potreb po toploti deluje na nizkih temperaturah, zaradi česar 
ni občutka toplih tal in posledično negativnega vpliva talnega ogrevanja na uporabnika. Pri zelo 
dobri pasivni hiši ugodno bivalno okolje zagotovimo že s pomočjo toplozračnega ogrevanja 
prek sistema prezračevanja večino dni v letu. Za daljša mrzla in meglena obdobja, ko ni sončnih 
dobitkov in so zunanje temperature daljše obdobje visoko pod lediščem, pa se za ohranjanje 
želene temperature investitorji najpogosteje odločijo za vgradnjo kamina.

KOMPAKTNE NAPRAVE
V podjetju Rihter smo na področju ogrevanja, prezračevanja in priprave sanitarne vode naredili 
korak naprej. Že leta namreč vgrajujemo kompaktne naprave danskega proizvajalca Nilan. 
Kompaktna naprava je naprava, ki združuje vse potrebne komponente za ogrevanje/hlajenje, 
prezračevanje in pripravo sanitarne vode. Zaradi vseh naštetih komponent pa omogoča najboljši 
izkoristek vložene energije. Deluje po načelu povezovanja vseh naštetih komponent in tako 
dosega maksimalne izkoristke. Pomembna prednost kompaktnih naprav je, da se toplota in 
odpadna toplota iz prezračevanja porabita za segrevanje sanitarne vode. Ker naprava ni velika, 
ne zasede veliko prostora, zato je primerna tudi za vgradnjo v kopalnico, manjši tehnični prostor 
ali shrambo.
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SONČNA ENERGIJA
Čeprav je poraba električne energije v montažnih hišah zelo nizka, pa nekaj stroškov z energijo 
kljub temu nastaja. Še vedno je treba plačati položnice za energijo, ki jo porabite za toplotno 
črpalko, hladilnik, pralni stroj in celo za polnjenje električnih avtomobilov, ki jih bo v prihodnosti vse 
več. Da bi se izognili še tem stroškom ter sledili trendom pri pripravi zelene električne energije in 
posledično zmanjšanju vplivov na okolje, vam priporočamo vgradnjo sončnih elektrarn. Ne glede 
na to, ali je hiša nizkoenergijska ali pasivna, bo ob dodatno vgrajeni sončni elektrarni postala 
samozadostna oziroma ničenergijska. Z lastno sončno elektrarno boste tako postali energetsko 
samooskrbni in za vedno neodvisni od nihanja cen na trgu. 

Z »našo hišo«, v katero so vgrajeni najsodobnejši sistemi hišne tehnike, kamor uvrščamo tudi 
kompaktne naprave in sončno elektrarno, bo hiša izpolnila še tako specifične zahteve trajnostne 
gradnje za udobno, zdravo in varčno bivanje.



15

PAMETNE INŠTALACIJE
S tako imenovanim sistemom pametnega upravljanja s hišo ali krajše s sistemom pametnih 
inštalacij se na način, ki je preprost za uporabo in cenovno dosegljiv, uporaba in funkcionalnost 
hiše približata uporabniku.
Bistvo vgradnje sistema pametnih inštalacij je preprostejše in avtomatizirano izvajanje različnih 
opravil. Vgrajeni sistemi samodejno izvajajo opravila, ki vplivajo na prihranek energije, povečajo 
udobje bivanja in poskrbijo za varnost v hiši. Med pomembnejšimi elementi je sistem upravljanja 
s senčili, s čimer pomembno vplivamo na energijsko učinkovitost stavbe. Na področju varnosti so 
pomemben element različni sistemi varovanja tako pred vlomilci kot ob raznih nesrečah (požar, 
izlitje vode in podobno). Možna je vgradnja tudi sistema upravljanja s svetili. S pomočjo sistema 
pametnih inštalacij lahko vaš dom nadzirate in spremljate s preprostim dotikom, kadarkoli in 
kjerkoli ste.

CO
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KLASIČNE IN 
MODERNE HIŠE
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»Dejanje je le 
ovitek ideje.«  
Za vas smo pripravili modele idejnih 
montažnih hiš, za katere se lahko odločite v 
obstoječi obliki.

Idejne hiše pa vam lahko služijo tudi kot 
osnova, na kateri lahko gradite svojo idejo in 
jo udejanjite v takšni obliki, kot jo želite. Naši 
strokovnjaki vam bodo pri tem z veseljem 
pomagali in vam svetovali.
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Stanovanjska površina       87,42 m2 Zunanje dimenzije     14,00 x 8,80 m

PRITLIČJE

01  VETROLOV

02  UTILITI

03  DNEVNI PROSTOR

04  HODNIK

5,36 m2

 5,15 m2

 44,97 m2

 2,56 m2

05  SPALNICA

06  KABINET

07  KOPALNICA

13,68 m2

8,86 m2

6,84 m2

87,42 m2

Hiša 87
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Naklon strehe      30° Tip strehe     dvokapna
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Stanovanjska površina      100,25 m2 Zunanje dimenzije     14,10 x 9,00 m

PRITLIČJE

01  VETROLOV

02  HODNIK

03  KOPALNICA

04  SPALNICA

5,04 m2

8,84 m2

7,48 m2

12,24 m2

05  DNEVNI PROSTOR

06  SOBA 1

07  SOBA 2

08  UTILITI

37,55 m2

12,81 m2

11,60 m2

4,69 m2

100,25 m2

Hiša 100
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Naklon strehe      30° Tip strehe     dvokapna
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Stanovanjska površina      113,58 m2 Zunanje dimenzije       9,50 x 7,50 m

PRITLIČJE

Hiša 114

01  VETROLOV

02  UTILITI

03  DNEVNI PROSTOR

04  KABINET

05  STOPNICE

06  SHRAMBA

3,94 m2

3,64 m2

37,15 m2

7,84 m2

2,35 m2

2,05 m2

56,97 m2
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MANSARDA

Kolenčna stena     1,5 m Naklon strehe     38° Tip strehe    dvokapna

01  HODNIK S STOPNIŠČEM

02  KOPALNICA

03  SOBA 1

04  SPALNICA

05  SOBA 2

6,79 m2

7,84 m2

12,59 m2

17,24 m2

12,15 m2

56,61 m2



24

01  VETROLOV

02  UTILITI

03  KABINET

04  DNEVNI PROSTOR

05  SHRAMBA

06  STOPNICE

4,31 m2

5,82 m2

6,12 m2

38,49 m2

4,55 m2

2,66 m2

61,95 m2

Hiša 122

Stanovanjska površina      122,43 m2 Zunanje dimenzije     10,30 x 7,50 m

PRITLIČJE
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01  HODNIK S STOPNIŠČEM

02  GARDEROBA

03  SPALNICA

04  SOBA 1

05  SOBA 2

06  KOPALNICA

9,84 m2

4,07 m2

12,02 m2

12,32 m2

12,32 m2

9,91 m2

60,48 m2

Kolenčna stena     2,1 m Naklon strehe       5° Tip strehe    enokapna

NADSTROPJE
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01  VETROLOV

02  TEHNIKA STOPNIŠČE

03  KOPALNICA

04  KABINET

05  DNEVNI PROSTOR

06  SHRAMBA

07  STOPNICE

6,40 m2

2,82 m2

4,41 m2

7,72 m2

40,32 m2

2,36 m2

2,66 m2

66,69 m2

Hiša 133

PRITLIČJE

Stanovanjska površina      132,86 m2 Zunanje dimenzije     10,80 x 7,70 m
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01  HODNIK S STOPNIŠČEM

02  SPALNICA

03  KOPALNICA

04  GARDEROBA

05  SOBA 1

06  SOBA 2

9,24 m2

12,92 m2

10,99 m2

6,82 m2

13,08 m2

13,12 m2

66,17 m2

MANSARDA

Kolenčna stena     1,3 m Naklon strehe     40° Tip strehe    dvokapna
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01  VETROLOV

02  WC

03  DNEVNI PROSTOR

04  KABINET

05  UTILITI

06  STOPNICE

5,32 m2

4,32 m2

43,56 m2

9,73 m2

5,76 m2

2,35 m2

71,04 m2

Hiša 141

PRITLIČJE

Stanovanjska površina      141,03 m2 Zunanje dimenzije     11,10 x 7,90 m



29

01  HODNIK S STOPNIŠČEM

02  KOPALNICA

03  SOBA 1

04  SOBA 2

05  SOBA 3

06  SPALNICA

10,43 m2

9,59 m2

11,74 m2

11,01 m2

11,74 m2

15,48 m2

69,99 m2

MANSARDA

Kolenčna stena     1,4 m Naklon strehe     40° Tip strehe    dvokapna
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01  VETROLOV

02  TEHNIKA

03  KOPALNICA

04  SHRAMBA

05  DNEVNI PROSTOR

06  KABINET

07  SHRAMBA

4,82 m2

3,63 m2

4,89 m2

2,51 m2

46,70 m2

9,56 m2

2,53 m2

74,64 m2

Hiša 153

Stanovanjska površina      153,08 m2 Zunanje dimenzije     11,00 x 8,70 m

PRITLIČJE
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01  HODNIK S STOPNIŠČEM

02  UTILITI

03  KOPALNICA

04  SOBA 1

05  SOBA 2

06  SOBA 3

07  SPALNICA

12,75 m2

5,63 m2

9,27 m2

12,30 m2

12,37 m2

12,30 m2

13,82 m2

78,44 m2

Kolenčna stena     1,4 m Naklon strehe     38° Tip strehe    dvokapna

NADSTROPJE
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01  VETROLOV

02  DNEVNI PROSTOR

03  WC

04  UTILITI

05  GARDEROBA

06  SPALNICA

07  KOPALNICA

5,96 m2

52,43 m2

4,01 m2

6,72 m2

8,51 m2

11,37 m2

5,97 m2

94,97 m2

Hiša 168

Stanovanjska površina      168,18 m2 Zunanje dimenzije     15,00 x 8,20 m

PRITLIČJE
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01  GALERIJA S STOPNIŠČEM

02  SOBA 1

03  SOBA 2

04  SOBA 3

05  KOPALNICA

18,82 m2

14,83 m2

14,83 m2

14,10 m2

10,63 m2

73,21 m2

Kolenčna stena     0,8 m Naklon strehe     40° Tip strehe    dvokapna

NADSTROPJE
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01  VETROLOV

02  STOPNIŠČE

03  SHRAMBA

04  UTILITI

05  WC

06  DNEVNI PROSTOR

07  HODNIK

08  KOPALNICA

09  GARDEROBA

10  SPALNICA

5,57 m2

2,35 m2

2,05 m2

4,54 m2

2,56 m2

47,63 m2

5,39 m2

5,38 m2

4,97 m2

12,40 m2

92,84 m2

Hiša 173

Stanovanjska površina      173,46 m2 Zunanje dimenzije   13,00 x 11,80 m

PRITLIČJE
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01  HODNIK S STOPNIŠČEM

02  KOPALNICA

03  SOBA ZA GOSTE

04  SOBA 1

05  SOBA 2

06  SOBA 3

11,93 m2

11,36 m2

10,14 m2

16,23 m2

14,86 m2

16,10 m2

80,62 m2

Kolenčna stena     2,2 m Naklon strehe     25° Tip strehe    dvokapna

NADSTROPJE
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01  VETROLOV

02  WC

03  KOPALNICA

04  GARDEROBA

05  SPALNICA

06  DNEVNI PROSTOR

07  KABINET

08  UTILITI

09  STOPNIŠČE

10  SHRAMBA

7,87 m2

2,63 m2

8,80 m2

7,05 m2

18,40 m2

51,52 m2

7,51 m2

4,69 m2

3,08 m2

3,08 m2

114,63 m2

Hiša 183

PRITLIČJE

Stanovanjska površina      182,96 m2 Zunanje dimenzije   15,04 x 12,42 m
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01  HODNIK S STOPNIŠČEM

02  KOPALNICA

03  WC

04  SOBA 1

05  SOBA 2

06  SOBA 3

12,98 m2

7,73 m2

2,23 m2

18,39 m2

14,36 m2

12,64 m2

68,33 m2

Tip strehe     ravna

NADSTROPJE

Tip strehe     ravna
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PREMIUM 
HIŠE
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Premium hiše 
Rihter
predstavljajo novo linijo arhitekturno še bolj 
dovršenih, izpopolnjenih in privlačnejših hiš.
Oblikujejo jih moderne arhitekturne smernice, 
kjer je poudarek na raznih lepotnih dodatkih, ki 
dajo hiši pomembno vizualno popolnost.

Z izbiro vrhunskih materialov so Premium 
hiše Rihter ne samo arhitekturno, ampak tudi 
tehnološko izpopolnjene z najvišjo stopnjo 
kakovosti, energetske učinkovitosti in bivalnega 
udobja.
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Hiša 116

Stanovanjska površina      117,60 m2 Zunanje dimenzije   14,90 x 11,16m

PRITLIČJE

01  VETROLOV

02  WC

03  GARDEROBNI HODNIK

04  SOBA 1

05  SOBA 2

5,72 m2

2,00 m2

9,44 m2

11,30 m2

11,30 m2

06  KOPALNICA 1

07  KOPALNICA 2

08  SPALNICA

09  DNEVNI PROSTOR

10  UTILITI

4,37 m2

4,37 m2

20,15 m2

44,87 m2

4,07 m2

117,60 m2
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Kolenčna stena     2,5 m Naklon strehe     30° Tip strehe    dvokapna
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Hiša 144

Stanovanjska površina      144,22 m2 Zunanje dimenzije   12,20 x 7,55 m

01  DNEVNI PROSTOR

02  UTILITI

03  STRANIŠČE

04  SHRAMBA

05  STOPNIŠČE

06  KABINET

57,50 m2

2,76 m2

3,00 m2

2,36 m2

2,66 m2

7,62 m2

75,89 m2

PRITLIČJE
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01  VETROLOV S STOPNIŠČEM

02  GARDEROBNA SOBA

03  KOPALNICA

04  SPALNICA

05  SOBA 1

06  SOBA 2

07  KOPALNICA

9,93 m2

6,40 m2

6,03 m2

12,82 m2

11,98 m2

12,31 m2

8,86 m2

68,33 m2

NADSTROPJE

Tip strehe     ravna
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Hiša 248

Stanovanjska površina      248,12 m2 Zunanje dimenzije   21,61 x 11,01 m

01  STOPNIŠČE

02  DNEVNI PROSTOR

03  STOPNIŠČE

04  SHRAMBA

05  STRANIŠČE

06  UTILITI

07  GARAŽA

11,96 m2

59,82 m2

2,62 m2

2,40 m2

5,58 m2

9,08 m2

39,49 m2

130,95 m2

PRITLIČJE
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01  HODNIK S STOPNIŠČEM

02  KOPALNICA

03  GARDEROBNA SOBA

04  SOBA 1

05  GARDEROBNA SOBA

06  KOPALNICA

07  SPALNICA

08  SOBA 2

09  GARDEROBNA SOBA

21,43 m2

5,77 m2

3,86 m2

16,59 m2

7,78 m2

16,70 m2

24,69 m2

16,59 m2

3,66 m2

117,17 m2

NADSTROPJE

Tip strehe     ravna
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UNIKATNE 
HIŠE
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Vse hiše Rihter 
so unikati, ki
ustvarjajo bivalno okolje po vaši meri. Ne glede 
na to, za katero možnost se boste odločili, boste 
v hiši Rihter spoznali pomen kakovosti bivanja. 

Tisti bolj spretni in gradbeno navdušeni boste 
določena dela izvedli sami ali s pomočjo 
prijateljev, v nasprotnem primeru pa bomo 
celotno gradnjo z veseljem izvedli mi.
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»SONCE, KI POSIJE NA HIŠO, 

pogreje bolj kot sonce kjerkoli 
drugje.«

Neznan avtor

L J U B N O 
O B  S A V I N J I
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M E D V O D E

»ALI NI RES, da naredi prijetna 
hiša zimo bolj poetično in da 

zima hiši doda vso poezijo, ki jo 
potrebuje?«

Charles Baudelaire 
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»HIŠE SO KOT LJUDJE – 
nekateri so ti všeč, drugih ne 

maraš in vsake toliko pride 
kakšen, ki ga obožuješ.«

L.M.Montgomery

B R A S L O V Č E
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»NEKATERI IŠČEJO ČUDOVIT 
PROSTOR. Drugi naredijo 

prostor čudovit.«

Hazrat Inayat Khan

K A M N I K
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»NAJ SE STREHA NAD 
NAMI NIKOLI NE PODRE 
in naj družba pod njo nikoli 

ne odide.«

Irski pregovor 

C E R K N I C A
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»LJUDJE SO 
NAJSREČNEJŠI, ko so 

doma.«

Wiliam Shakespeare

S L O V E N J 
G R A D E C
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»DOM JE ŠČIT PRED 
NEVIHTO – vsako 

nevihto.«

William J. Bennett

P R E B O L D
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Arhitektura: Leo Atelje Vesna Požek s.p.

Arhitektura: Leo Atelje Vesna Požek s.p.
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Arhitektura: Leo Atelje Vesna Požek s.p. Arhitektura: Leo Atelje Vesna Požek s.p.

»POT, KI VODI DO HIŠE, 
je pot, polna upanja.«

Mehmet Murat Ildan

T R E B N J E
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»KO POVABITE LJUDI V 
SVOJ DOM, jih spustite 

bližje 
k sebi.«

Oprah Winfrey

O P A T I J A
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»MI OBLIKUJEMO HIŠE. 
Zato tudi hiše oblikujejo 

nas.«

Winston Churchill  

C E L J E
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»LEPOTA HIŠE NI TISTA 
STVAR, na katero morate 

biti pozorni. Pomembni so 
temelji, na katerih je bila 

grajena.«

David Allan Coe 

K O P E R
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»NI LEPŠEGA KOT 
OSTATI DOMA zaradi 

iskrenega občutka 
udobja.«

Jane Austen 

P L I B E R K
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»MALA IN SREČNA HIŠA 
je najmočnejši grad v 

celotnem vesolju.«

Mehmet Murat Ildan 

A N K A R A N
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»LEPOTA HIŠE NI TISTA 
STVAR, na katero morate 

biti pozorni. Pomembni so 
temelji, na katerih je bila 

grajena.«

David Allan Coe 

B E R G E G G I
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»PUSTITE HIŠI, DA 
ZADIHA in dihajte zanjo in 

z njo.«

Neznan avtor 

L I V O R N O
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»LUČ TE VODI DOMOV, 
toplina je tista, ki te doma 

zadrži.«

Ellie Rodriguez

M O N T E B A R
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»HIŠA JE ZAKLONIŠČE, 
našega dnevnega 

sanjarjenja, je ščit sanjača 
in možnost, da sanjamo v 

miru.«

Gaston Bachelard

J E S O L O
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»HIŠA NI SIDRO, temveč 
jadro. Ni trak, ki prekriva 

rano, temveč veka, ki 
varuje oko.«

Kahlil Gibran 

R O S A
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»ARHITEKTURA JE 
VIZUALNA UMETNOST 

in hiše so del umetnosti, ki 
govorijo zgodbo zase.«

Julia Morgan

D O T Z I G E N
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POČITNIŠKI IN 
POSLOVNI OBJEKTI
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Rihter montažne 
gradnje
vključujejo tudi gradnjo poslovnih objektov 
in počitniških hišk. Tako poslovni kot 
počitniški objekti nudijo prijetno okolje, ki 
je ustvarjeno za kreativno delo ali uživanje 
v naravi.
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B R A S L O V Č E
P o s l o v n i  o b j e k t
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Z A G O R J E  O B  S A V I
P o s l o v n i  o b j e k t
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Š E N T R U P E R T
P o s l o v n i  o b j e k t
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P O Č I T N I Š K I  K U B U S
P o č i t n i š k i  o b j e k t
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Arhitektura: Studio Pikaplus, Jana Hladnik Tratnik s.p.

Arhitektura: Studio Pikaplus, Jana Hladnik Tratnik s.p.

K A N J I  D O L
P o č i t n i š k i  o b j e k t
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K O N S T R U K C I J S K I
S I S T E M I

ENERGIJSKA VARČNOST

Uporaba lesa in toplotne izolacije v vseh plasteh konstrukcije odlikuje konstrukcijske sisteme Rihter. 
Les je v primerjavi z drugimi konstrukcijskimi materiali dober izolator. Toplotna izolacija je vgrajena 
v več plasteh, zaradi česar se dosega toplotna izolativnost, ki močno presega zakonsko predpisano 
dovoljeno toplotno prehodnost zunanjih konstrukcijskih elementov.
Uporaba lesa, ki ima v primerjavi z drugimi konstrukcijskimi materiali (kot so beton, jeklo in opeka) 
nizko toplotno prehodnost, ter skrbno načrtovani in strokovno izvedeni detajli omogočajo gradnjo 
brez toplotnih mostov.

DVOJNA OBLOGA STEN

Vse zunanje in notranje stene Rihter imajo nosilno konstrukcijo obojestransko oploščeno z 
nosilnimi ploščami. S tem se močno poveča potresna stabilnost konstrukcije. Slovenija namreč 
leži na potresno nevarnem območju, zato je gradnja potresno odpornih stavb nujno potrebna in 
zakonsko predpisana. Pri obojestranski oblogi nosilne konstrukcije zagotovimo večjo stabilnost in 
togost vaše hiše v primeru potresa.

POŽARNA VARNOST IN ZVOČNA IZOLATIVNOST

V vseh konstrukcijskih sistemih Rihter, razen v sistemu Natura, se kot toplotna in zvočna izolacija v 
nosilni konstrukciji uporablja kamena volna. Ta sodi med popolnoma negorljive materiale, zaradi 
svoje gostote in sestave pa tudi med dobre zvočne izolatorje.

Kot standarden material se v vse konstrukcijske sisteme Rihter vgrajujejo mavčnokartonske plošče 
s povečano požarno odpornostjo namesto navadnih mavčnokartonskih plošč. Vsi konstrukcijski 
sistemi in elementi so certificirani na področju požarne odpornosti na podlagi mednarodno 
veljavnih standardov.
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FAZNI ZAMIK

Fazni zamik konstrukcije nam pove, koliko časa »potuje« toplota z ene strani na drugo stran 
konstrukcije. Dolžina faznega zamika je najpomembnejša poleti. Idealen fazni zamik je daljši, 
kot je dnevna obsijanost konstrukcijskega elementa s soncem. S tem se prepreči pregrevanje 
stavbe. Idealen fazni zamik konstrukcije je okoli 12 ur.

ZRAKOTESNOST

Premišljeno načrtovana konstrukcija je pomembna tudi pri doseganju zrakotesnosti toplotnega 
ovoja hiše. Pri konstrukcijskih sistemih z inštalacijsko ravnino se zrakotesnost hiše izvaja v 
ravnini med inštalacijsko ravnino in nosilno konstrukcijo. Z zagotavljanjem zrakotesnosti ovoja 
za inštalacijsko ravnino se omogoča poseg v območje inštalacij brez nevarnosti poškodbe 
zrakotesnega in hkrati nosilnega dela ovoja.

BIVALNO UDOBJE

Slog življenja in navade posameznikov se z leti spreminjajo. Večina investitorjev želi imeti želeno 
temperaturo v hiši v vsakem trenutku, ne glede na letni čas in zunanje pogoje. 
V montažnih hišah z visokoizolativnim toplotnim ovojem ter nizkotemperaturnim ploskovnim 
sistemom ogrevanja in prezračevanja z rekuperacijo toplote je temperatura povsod enaka. 
Za zagotavljanje ugodne temperature v vseh kotičkih hiše ob minimalnih stroških za aktivno 
ogrevanje in hlajenje ter minimalnem onesnaževanju okolja se je treba natančno posvetiti 
toplotnemu ovoju hiše že v fazi njenega načrtovanja.
Hiše Rihter zaradi uporabe naravnih materialov in visoke tehnološke dovršenosti nudijo pozitivno 
bivalno ugodje. V vseh kotičkih hiše je temperatura konstantna, ne glede na zunanje razmere. 
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TEHNIČNI PODATKI TEHNIČNI PODATKI

01  Mavčno kartonska ognjevarna plošča (GKF)

02  Mavčno vlaknena plošča

03  Parna zapora

04  Toplotna in zvočna izolacija

(kamena volna, λ = 0,038 W/m2K) 

med nosilno konstrukcijo 

05  Lesena nosilna konstrukcija

06  Mavčno vlaknena plošča 

07  Toplotna in zvočna izolacija

(stiropor EPS λ = 0,039 W/m2K)

08  Armirna malta in mrežica

09  Končni sloj fasade

12,5 mm

15 mm

0,2 mm

120 mm

120 mm

15 mm

140 mm

4 mm

2 mm

DEBELINA SISTEMA STANDARD

TOPLOTNA PREHODNOST

ZVOČNA IZOLATIVNOST

POŽARNA ODPORNOST

FAZNI ZAMIK

313 mm

U = 0,15 W/m2K

Rw ≥ 45 dB

REI 60

+8 H

SISTEM STANDARD SISTEM STANDARD +

01  Mavčnokartonska ognjevarna plošča (GKF)

02  Mavčno vlaknena plošča

03  Parna zapora 

04  Toplotna in zvočna izolacija

(kamena volna, λ = 0,038 W/m2K) 

med nosilno konstrukcijo

05  Lesena nosilna konstrukcija 

06  Mavčno vlaknena plošča

07  Toplotna in zvočna izolacija

(stiropor EPS z izboljšano toplotno izolativnostjo 

λ = 0,032 W/m2K) 

08  Armirna malta in mrežica 

09  Končni sloj fasade

12,5 mm 

15 mm

0,2 mm

160 mm

160 mm

15 mm

140 mm

4 mm

2 mm

DEBELINA SISTEMA STANDARD+

TOPLOTNA PREHODNOST

ZVOČNA IZOLATIVNOST

POŽARNA ODPORNOST

FAZNI ZAMIK

 353 mm

 U = 0,12 W/m2K

Rw ≥ 45 dB

REI 60

+8 H

01. 01.

02. 02.

03. 03.

04. 04.

05. 05.

06. 06.

07.

07.

08.

08.

09.

09.
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01  Mavčno kartonska ognjevarna plošča (GKF)

02  Lesene letve inštalacijske ravnine

03  Toplotna in zvočna izolacija

(kamena volna, λ = 0,038 W/m2K) 

 v inštalacijski ravnini

04  OSB plošča s polepljenimi stiki 

05  Toplotna in zvočna izolacija

(kamena volna, λ = 0,035 W/m2K) 

 med nosilno konstrukcijo 

06  Lesena nosilna konstrukcija

07  Mavčno vlaknena plošča

08  Toplotna in zvočna izolacija

(kamena volna, lamele λ = 0,040 W/m2K) 

09  Armirna malta in mrežica 

10  Paropropustni končni sloj fasade

15 mm

60 mm

50 mm

15 mm

160 mm

160 mm

15 mm

140 mm

4 mm

2 mm

DEBELINA SISTEMA OPTIMAL +

TOPLOTNA PREHODNOST

ZVOČNA IZOLATIVNOST

POŽARNA ODPORNOST

FAZNI ZAMIK

 415 mm

 U = 0,11 W/m2K

Rw ≥ 50 dB

REI 60

+11 H

01  Mavčno kartonska ognjevarna plošča (GKF)

02  Lesene letve inštalacijske ravnine

03  Toplotna in zvočna izolacija

(kamena volna, λ = 0,038 W/m2K) 

 v inštalacijski ravnini

04  OSB plošča s polepljenimi stiki 

05  Toplotna in zvočna izolacija

(kamena volna, λ = 0,035 W/m2K) 

 med nosilno konstrukcijo 

06  Lesena nosilna konstrukcija

07  Mavčno vlaknena plošča

08  Toplotna in zvočna izolacija

(kamena volna, lamele λ = 0,040 W/m2K) 

09  Armirna malta in mrežica 

10  Paropropustni končni sloj fasade

15 mm

60 mm

50 mm

15 mm

120 mm

120 mm

15 mm

140 mm

4 mm

2 mm

DEBELINA SISTEMA OPTIMAL

TOPLOTNA PREHODNOST 

ZVOČNA IZOLATIVNOST

POŽARNA ODPORNOST

FAZNI ZAMIK

 375 mm

 U = 0,12 W/m2K

Rw ≥ 49 dB

REI 60

+10 H

01. 01.

02. 02.

03. 03.

04. 04.

05. 05.

06. 06.

07. 07.

08. 08.

09. 09.

10. 10.

SISTEM OPTIMAL SISTEM OPTIMAL+

TEHNIČNI PODATKI TEHNIČNI PODATKI
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01  Mavčno kartonska ognjevarna plošča (GKF)

02  Lesene letve inštalacijske ravnine

03  Toplotna in zvočna izolacija

(kamena volna, λ = 0,038 W/m2K) 

 v inštalacijski ravnini

04  OSB plošča s polepljenimi stiki 

05  Toplotna in zvočna izolacija

(kamena volna, λ = 0,035 W/m2K) 

 med nosilno konstrukcijo 

06  Lesena nosilna konstrukcija

07  Mavčno vlaknena plošča

08  Toplotna in zvočna izolacija

(kamena volna, lamele λ = 0,035 W/m2K) 

09  Armirna malta in mrežica 

10  Paropropustni končni sloj fasade

15 mm

60 mm

50 mm

15 mm

160 mm

160 mm

15 mm

200 mm

4 mm

2 mm

DEBELINA SISTEMA PASIV

TOPLOTNA PREHODNOST

ZVOČNA IZOLATIVNOST

POŽARNA ODPORNOST

FAZNI ZAMIK

 475 mm

 U = 0,09 W/m2K

Rw ≥ 52 dB

REI 60

+12 H

01  Mavčno kartonska ognjevarna plošča (GKF)

02  Lesene letve inštalacijske ravnine

03  Toplotna in zvočna izolacija

(lesena vlakna, λ = 0,038 W/m2K) 

 v inštalacijski ravnini

04  OSB plošča s polepljenimi stiki 

05  Toplotna in zvočna izolacija

(lesena vlakna, λ = 0,038 W/m2K) 

 med nosilno konstrukcijo 

06  Lesena nosilna konstrukcija

07  Mavčno vlaknena plošča

08  Toplotna in zvočna izolacija

(lesena vlakna, λ = 0,038 W/m2K) 

med podkonstrukcijo

09  Lesena podkonstrukcija

10  Fasadna lesno vlaknena plošča 

(λ = 0,046 W/m2K)

11  Armirna malta in mrežica

12  Paropropustni končni sloj fasade

15 mm

60 mm

40 mm

15 mm

220 mm

220 mm

15 mm

60 mm

60 mm

60 mm

4 mm

2 mm

DEBELINA SISTEMA NATURA

TOPLOTNA PREHODNOST

ZVOČNA IZOLATIVNOST

POŽARNA ODPORNOST

FAZNI ZAMIK

 453 mm

 U = 0,11 W/m2K

Rw ≥ 51 dB

REI 60

+16 H

01. 01.

02. 02.

03. 03.

04.
04.

05.
05.

06.
06.

07.
07.

08.

08.

09.

09.

10.

10.
11.

12.

SISTEM PASIV SISTEM NATURA

TEHNIČNI PODATKI TEHNIČNI PODATKI
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V našem podjetju se zavedamo, da je delo, ki ga opravljamo za naše stranke, ključno in življenjsko pomembno. 
Zato smo v vseh letih razvoja pridobili ustrezne slovenske in mednarodne certifikate, s katerimi dokazujemo našo 
kakovost.

CE ZNAK
Za vse naše konstrukcijske 

sisteme smo pridobili Evropsko 
tehnično oceno, ki je podlaga 

za označevanje hiš z znakom CE. 
Pridobljena Evropska tehnična 

ocena (ETA – 14/2011) potrjuje, da 
naši izdelki izpolnjujejo bistvene 
zahteve na področju mehanske 

odpornosti in stabilnosti, požarne 
odpornosti, zaščite pred hrupom, 
varčevanja z energijo in varovanja 
okolja ter higienske in zdravstvene 

varnosti.

RAL GÜTEZEICHEN
S prodorom na tuje trge smo v 

času pomanjkanja zakonodaje na 
področju lesene gradnje, tehničnih 

zahtev in zahtev po kakovosti 
svojo kakovost, razvoj in napredek 
potrdili s pridobitvijo nemškega 
certifikata kakovosti za leseno 
gradnjo RAL Gütezeichen.

PASSIVHAUS
Na inštitutu Passivhaus v 

Darmstadtu smo certificirali naš 
konstrukcijski sistem Rihter Pasiv. 

Pridobljeni certifikat potrjuje, 
da sistem Rihter Pasiv ustreza 
najzahtevnejšim merilom, ki so 

potrebna za doseganje pasivnega 
standarda.

ZNAK ÜA
V Avstriji smo pridobili znak ÜA, 
to je avstrijski znak kakovosti, ki 
potrjuje, da naši konstrukcijski 

sistemi ustrezajo avstrijskim 
predpisom in zahtevam na 

področju montažne lesene gradnje.

ISO 9001
V podjetju imamo že daljše 

časovno obdobje vpeljan sistem 
vodenja kakovosti, ki smo ga 

potrdili s certifikatom kakovosti 
SIST EN ISO 9001.

KONZORCIJ PASIVNA 
HIŠA

Podjetje Rihter je član Konzorcija 
pasivna hiša, ki je neformalno 
združenje institucij, podjetij in 

strokovnjakov. S svojo dejavnostjo 
spodbujajo in omogočajo gradnjo 

pasivnih hiš. Ustanovljen je bil 
z namenom, da pasivno hišo 

približa končnim uporabnikom 
in investitorjem – s predstavitvijo 
koncepta in bivalnega ugodja ter 
informiranjem o trenutnem stanju 

in ponudbi v Sloveniji.

CERTIFIKATI
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Rihter d.o.o.
Loke 40
3333 Ljubno ob Savinji

T +386 3 839 04 30
F +386 3 839 04 31

E info@rihter.si
E prodaja@rihter.si

www.rihter.si
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