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H I Š N I  S E J E M

PLEVNIK

Vabilo na  
 Hišni  

sejem  
Plevnik  
25. in 26. 9. 2020 

Podsmreka
Vsako leto se veselimo in nestrpno pričakujemo naše skupno druženje 
na sejmih Agra in Komenda. Žal so zaradi trenutne zdravstvene situacije 
sejmi odpovedani. Da bi se vendarle lahko srečali z vami, smo se odločili, 
da organiziramo »Hišni sejem Plevnik«, kjer si boste lahko ogledali še več 
naprav kot bi jih sicer uspeli pokazati na sejmu. Prav tako boste deležni 
strokovnega svetovanja in posebej ugodne sejemske ponudbe. 

 
v razstavnem salonu Plevnik, na sedežu podjetja, na Podsmreki 56,  
v Dobrovi, le 1,5 km od avtocestnega izvoza Brezovica, v neposredni 
bližini Ljubljane. 

v petek, 25. septembra 2020, od 9. do 18. ure 
v soboto 26. septembra 2020, od 9. do 15. ure

Kje: 

Kdaj: 

https://goo.gl/maps/RYPhy8xk45pFxysdA


HIŠNI SEJEM PLEVNIK

Razstavljena  
oprema

• Pasterizatorji P 200 PRO, vse v enem - PH 100
• Sirarski kotli SKH 1000 2O, SKH 300 PRO
• Sirarski kotel mini SKM 100
• Predstiskalnica PRP-R
• Sirarska stiskalnica
• Sirarska miza
• Pralnik sira in rezalnik sira
• Posnemalnik in pinja za izdelavo masla
• Polnilna naprava in fermentacijska omara
• Procesno mešalna posoda PST 1000 PRO za predelavo hrane

Vabimo Vas, da nas na varen način obiščete in si v našem razstavnem 
salonu v živo ogledate bogat nabor naprav za predelavo mleka,  
ki so primerne za začetnike in napredne uporabnike.

Predavanje:
"Dodajmo mleku 

vrednost"

Ste vedeli, da z predelavo mleka  
lahko zaslužite nekajkrat več kot z oddajo?
Hkrati tako zmanjšate odvisnost od nihanj odkupne cene mleka. 
Vabimo vas, da v petek, 25. septembra ob 16. uri udeležite kratkega 
brezplačnega predavanja z naslovom »Dodajmo mleku vrednost.«

Predavanje je namenjeno vsem, ki se odločate dodati mleku vrednost, 
povečati svoj zaslužek, biti neodvisen od drugih in si zagotoviti 
dolgoročno varnost. Predstavljeno bo kaj potrebujete za začetek, na kaj 
je potrebno misliti pri pripravi poslovnega načrta in kako hitro se vam 
investicija v opremo lahko povrne. Na kratko bo predstavljenih tudi nekaj 
primerov dobrih praks iz Evrope. Predavanje bo trajalo cca. 40 minut.  
Za obisk brezplačnega predavanja se je potrebno prijaviti.  
Število mest je omejeno.  

Plevnik oprema na ogled

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG1BG4atiuBAN4qTsc0XBeDt7KNy_ibUCXhvWRWorJlnY1ig/viewform


Priznanja za
Plevnik opremo

HIŠNI SEJEM PLEVNIK

Seveda ne bosta manjkala niti z zlato medaljo sejma Agra nagrajena 

• Pasterizator P 200 EL Professional ter

• Pnevmatska odcejalna stiskalnica POS 50, ki je primerna za sarže 
do 500 litrov. Omogoča odcejanje, predstiskanje in stiskanje z eno 
napravo.

• nova sirarska harfa (horizontalna rezila), ki lahko še dodatno  
   izboljša kakovost in količino vašega sira 
• nov, posodobljeni krmilnik za pasterizatorje in sirarske kotle,  
   MC 500 z možnostjo oddaljenega dostopa 
• novo profesionalno mešalo za sir, jogurt in mleko;  
   za pasterizatorje in sirarske kotle od 100 do 500 litrov 
• nova, ugodnejša dvižna naprava za sirarske kotle/pasterizatorje  
   100 – 300 litrov, ki lahko bistveno olajša vaše delo 
• zaščitna mreža pred harfami, ki omogoča varno delo s sirarskim  
   kotlom ali pasterizatorjem 
• predstiskalnica PRP-R s funkcijo rezanja in številnimi  
   drugimi novostmi  
• nova naprava Izpihovalnik sira 
• rezalnik, ki omogoča rezanje do 20 kosov sira z eno potezo 

Pomembne novosti

Nagrajena oprema 



Zakaj Plevnik?

Svetovanje  
za uspešno

sirarsko
pot!

HIŠNI SEJEM PLEVNIK

Izkoristite možnost osebnega svetovanja! 
Z veseljem vam svetujemo kako lahko: 
• dodate mleku vrednost in se uspešno lotite sirarske poti z sodobnim,  
   ekonomsko učinkovitim pristopom za dolgoročno uspešnost 
• zagotovite konstantno kakovost vaših okusnih izdelkov za zadovoljne  
   kupce  
• povečajte učinkovitost in produktivnost pri delu ter povečate zaslužek 
• izberete pravo opremo za vaše dolgoročne cilje

• Smo specializiran izdelovalec opreme za predelavo mleka. Na enem 
mestu nudimo vse potrebne naprave za predelavo mleka: od pasteriza-
torjev, sirarskih kotlov, predstiskalnic, stiskalnic, pinij,… do kontejnerskih 
sirarn. Našo ponudbo dopolnjujejo tudi oprema za predelavo hrane in 
oprema za hlajenje mleka. 

• Zagotavljamo vam celovito storitev – od svetovanja, načrtovanja in 
izdelave do montaže in zagona.

• Naši izdelki so prilagojeni kupcem in njihovim potrebam, inovativni, ka-
kovostni, okolju prijazni ter zasnovani za dolgoročno uporabo. 

• Sirarji z uporabo naprav Plevnik izboljšajo nadzorovanost in učinkovitost 
svoje proizvodnje, izkoristek iz mleka, nivo kakovosti svojih izdelkov ter 
tudi konstantnost kakovosti oz. ponovljivost. Ena ključnih lastnosti naših 
naprav sta tudi energetska učinkovitost in multi-funkcionalnost, saj z eno 
napravo pogosto lahko opravite več različnih procesov. Z uporabo naprav 
Plevnik posodobite svojo predelavo in dvignite donosnost.

• Za nami je že 30 let izkušenj in več kot 3.500 opremljenih sirarn po vsem 
svetu. Naše bogate izkušnje in primere dobrih praks želimo deliti z vami. 

 
s svojim poglobljenim znanjem živilske tehnologije ter bogatimi 
izkušnjami uspešno svetuje pri najzahtevnejših sirarsko-mlekarskih 
projektih v številnih državah sveta.

z več kot 30 let izkušenj v svetovanju, specializiran za najzahtevnejše 
tehnološke rešitve v sirarsko-mlekarskih projektih in celovito opremljene 
sirarne.

g. Slavko Plevnik 
prodajni tehnolog, Plevnik d.o.o.  

ga. Mateja Gračner 
prodajni tehnolog, Plevnik d.o.o. 

Z vami bosta:



Posebna sejemska 
ponudba

V procesu nenehnih izboljšav si pridržujemo pravico do tehničnih in estetskih sprememb brez predhodnega obvestila.
ZA PLEVNIK SIRARJE

PLEVNIK, d.o.o.  
Podsmreka 56  
SI 1356 Dobrova 
milk.cheese@plevnik.si
Tel.: 01 200 60 80

Skupaj smo ustvarili  
že več kot 3.500  

uspešnih sirarskih zgodb.

www.plevnik.si Sledite nam na socialnih omrežjih: Facebook, YouTube in LinkedIn.

Dodajmo mleku vrednost.

HIŠNI SEJEM PLEVNIK

Kot je za sejme običajno, bo tudi za obiskovalce Hišnega sejma Plevnik 
na voljo posebna sejemska ponudba in darilo za obiskovalce.

 
Vaš obisk bomo organizirali tako, da bodo upoštevani vsi Covid ukrepi 
(maska, razdalja, dezinfekcija). Iz navedenega razloga in zato, da se bomo 
vašim vprašanjem lahko posvetili, se je potrebno za obisk predhodno 
najaviti preko obrazca. 

Če nas v času hišnega sejma ne morete obiskati, se lahko varno srečamo 
tudi kdaj drugič ali na drugačen način (Zoom, Skype, …). V tem primeru 
vas prosimo, da svoj obisk najavite milk.cheese@plevnik.si. 

Zdaj je pravi trenutek za širitev vaše  
mlekarske oz. sirarske dejavnosti!
 država se čedalje bolj zaveda pomena prehranske samooskrbe, zato z 
razpisi spodbuja investicije v pridelavo hrane

 Zaradi Covid-19 in ekoloških vprašanj (CO2 in drugih emisij … itd.)  
potrošniki želijo kupiti lokalne proizvode. Po potrebi so pripravljeni 
plačati tudi več.

 S predelavo mleka lahko zaslužite nekajkrat več in se izognete 
odvisnosti od nihanja tržnih cen mleka. Zagotovite si boljšo in varnejšo 
prihodnost.

https://www.plevnik.eu/
https://www.plevnik.eu/
https://www.facebook.com/Plevnik.Engineering/
https://www.youtube.com/user/Plevnikdoo/
https://www.linkedin.com/company/plevnik/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG1BG4atiuBAN4qTsc0XBeDt7KNy_ibUCXhvWRWorJlnY1ig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG1BG4atiuBAN4qTsc0XBeDt7KNy_ibUCXhvWRWorJlnY1ig/viewform
mailto:milk.cheese%40plevnik.si?subject=

