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Naš osebni raj - MCA Zimski Vrt

Naše najljubše mesto

MCA zimski vrt

Zakaj izbrati zimski vrt MCA?

1. Hiter in ažuren odziv.
2. Izgradnja inovativnih zimskih vrtov.
3. Brezplačen nasvet.
4. Brezplačna meritev in 3D

oblikovanje.

1. Leta izkušenj in neprecenljivega
znanja.

2. Montaža visokokakovostnih
materialov.

3. Poročilo o najboljši kakovosti.
4. Natančnost in spoštovanje

dobavnih rokov.

Več boste našli TUKAJ.

https://mca-zimskivrt.si/
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Zimski vrt za vse potrebe in po
individualnem projektu

Več boste našli TUKAJ.

https://mca-zimskivrt.si/
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Ustvarili smo več 3D slik zimskega
vrta

PROJEKT 1 - 3D OBLIKA

KONČAN IZDELEK

Več boste našli TUKAJ.

https://mca-zimskivrt.si/brezplacni-3d-izris/
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Navodila: Označite "Hand" na spodnji

sliki in se odpravite na ogled.

MCA Holding, Matjaž Cernosa,

lastnik podjetja

Vabimo vas, da obiščete naš čudovit svet 3-D

verand MCA, kjer se združujejo kakovost,

estetika in udobje. MCA je najbolj znan po

gradnji inovativnih in po meri narejenih

zimskih vrtov. Dolgoletne izkušnje nam

omogočajo, da s kupcem raziščemo problem

in ugotovimo želje. Nato narišemo natančen

model zimskega vrta. Kupci nam zaupajo

predvsem zaradi dolgoletnih izkušenj,

pravilnih rešitev, predstavljenih na preprost in

jasen (3D) način. Poleg tega obstaja hitra

vrnitev in spoštovanje določenih rokov (od

pregleda do ponudbe in končne montaže).

Več boste našli TUKAJ.

https://mca-zimskivrt.si/brezplacni-3d-izris/
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ZIMSKI VRTOVI  

Zimski vrt da bivanju povsem novo dimenzijo. Omogoča nam, da uživamo v vrtu preko

celega leta. Zimski vrt lahko postane kakovostna nadgradnja bivalnega prostora in

pomemben povezovalni element med notranjim in zunanjim delom našega objekta.

Glavna prednost je svetloba.

https://wintergarden.mca-holding.com/portfolio-item/zimskivrt-3d/
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Pogled na poletno kuhinjo spremeni
obraz ljubiteljev zimskih vrtov

MCA Holding, Matjaž Černoša s.p. izvaja

svojo obljubo, da bo njihova poletna kuhinja

vplivala med navdušenci zimskih vrtov in na

nove bivanjske trende po celem svetu. MCA

Holding, Matjaž Černoša s.p., je objavil

začetek prodaje poletnih kuhinj 1.5.2020 in od

takrat navdušuje svet ljubiteljev zimskega vrta.

Razvojniki podjetja MCA Holding, Matjaž

Černoša s.p., so obljubili, da bodo spremenili

situacijo in 6 mesecev kasneje so se dejstva

uresničila. 
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MCA Holding, Matjaž Černoša s.p. je bilo

ustanovljeno leta 2007. Posluje od leta 1999

in si sedaj prizadeva, da bodo končni načrti

podjetja zagotovili najboljšo poletno kuhinjo.

Trenutno je najbližji poletni kuhinji izdelek

zimski vrt, vendar je poletna kuhinja to

izboljšala z neodvisno arhitekturo in

prijetnostjo bivanja kjerkoli v naravi. Že samo

to je zadostovalo, da so MCA Holding, zimski

vrtovi Matjaža Černoše s.p., hitro postali bolj

priljubljeni med kupci v prostoru ljubiteljev

zimskih vrtov.

Faza gradnje zimskega vrta

Faza 1

Faza 2

Človek že s kratkim pogledom opazi izjemen prodajni uspeh poletnih kuhinj. Generalni direktor

podjetja MCA Holding, Matjaž Černoša s.p., podjetnik, poudarja, da "so se stvari spreminjale, ko

smo uvajali poletno kuhinjo. Matjaž Černoša, podjetnik nadaljuje ... "Tam, kjer boste verjetno

videli naše tekmece, da delajo isto in že leta prodajajo zimske vrtove, smo mi uvedli prilagojen

izdelek za poletno kuhinjo. Ker verjamemo, da prodajamo drugače, ker smo našli veliko, lačno in

privlačno nišo. Na koncu smo še uvideli, da to zelo koristi našim strankam, saj so poletne kuhinje

posebej zasnovane, opremljene z napravami IoT in ponujajo prijetno klimo v vseh letnih časih."
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Faza 3 Faza  4
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Delali smo na več projektih. Tu je nekaj vodilnih projektov naših zimskih vrtov.

Najboljši najboljši projekti

Več boste našli TUKAJ.

https://mca-zimskivrt.si/projekti/
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Aluminijasti zimski vrtovi
Več kot polovica naših kupcev (restavracije, trgovine, proizvodna podjetja itd.) se

odločijo za zimski vrt iz aluminija. Ta material ima številne prednosti in lastnosti:

1. fenostavnost namestitve;
2. majhna teža;
3. dostopna cena;
4. požarna varnost;
5. odpornost na ekstremne

temperature;
6. mehanska trdnost;
7. vzdržljivost (aluminijast profil bo

obstojen 70 let brez večjih
popravil);

8. trdnost in togost okvirja;
9. odporen proti kemičnim napadom;

10. protikorozijska zaščita (aluminij ne
rja);

11. varnost za zdravje;
12. odpornost na padavine in veter;
13. sposobnost, da prenese težo

zasteklitev.
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Nadstreške konstruiramo po meri, serijsko ali na podlagi skic. 

Proizvodnja konstruiranja in izdelave nadstreškov omogoča izredno fleksibilnost in

odziv na vse vrste idej in želja. 

Montažni sistem gradnje omogoča veliko različnih oblik, čeprav prevladujeta oblika

kvadra ali polovice valja.

Nadstreški



mca-zimskivrt.si                                         Tel:+386 41 692 114

Naš osebni raj - MCA Zimski Vrt

Se priporočamo!

Podjetje sestavlja izkušena ekipa ljudi (prodajnih svetovalcev, proizvajalcev, inženirjev,

montažerjev) notranjih in zunanjih sodelavcev, ki deluje že preko 20 let. V tem času

smo izdelali že preko 500 zimskih vrtov in nadstreškov. Naš cilj je delati kakovostno in

v roku dogovorjenega časa. 

Zimski vrt Okna Vrata

O podjetju

Več boste našli TUKAJ..

https://mca-zimskivrt.si/
https://mca-okna.si/
https://mca-vrata.si/
https://mca-zimskivrt.si/
https://mca-okna.si/
https://mca-vrata.si/
https://mca-holding.com/
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Okna
MCA-holding.com vam ponuja kakovostna okna, ne glede na vrsto materiala:

Lesena okna Okna PVC

ALU Okna Lesena okna z aluminijasto oblogo

Več boste našli TUKAJ.

https://mca-okna.si/
https://mca-okna.si/
https://mca-okna.si/
https://mca-okna.si/
https://mca-okna.si/
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Notranja vrata
Na izbiro imamo veliko paleto notranjih vrat v številnih stilih in velikostih.

Več boste našli TUKAJ..

https://mca-holding.com/fr/
https://mca-holding.com/fr/
https://mca-vrata.si/
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MCA e-katalogi in optimizacija

Operacija je bila izbrana za sofinanciranje na Javnem razpisu za sofinanciranje

digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in tržnih materialov za promocijo na tujih

trgih

Ime operacije: MCA zimski vrt optimizacija in e-katalogi  

Okrajšava delovanja: JPTT20-COVID19-MCA  

Več o operaciji na: https://wintergarden.mca-holding.com/eu-funds-spirit/ 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija v okviru Evropskega

sklada za regionalni razvoj

http://eu-skladi.si/


Kontaktirajte nas:

 

https://mca-zimskivrt.si

MCA INŽENIRING, MATJAŽ ČERNOŠA S.P.

Lahovna 10A, 3000 Celje, EU- Slovenia  

Telefon: +386 41 692 114, E-mail: mca@t-1.si


