VIZITKA PODJETJA
MIK. Usmerjeni v odličnost.

Osnovni podatki

Podjetje MIK je proizvajalec PVC, ALU in
lesenega stavbnega pohištva ter ponudnik celovitih investicijskih, energijsko
učinkovitih in estetskih rešitev za posodobitve ali nove zasteklitve objektov.

Družba:
Skrajšano ime:
Lastniška struktura:
Leto ustanovitve:
Vodstvo:

Spoštujemo tradicijo in zaupamo v naše vrednote,
sodobna tehnologija in lastno znanje pa nam zagotavljata razvoj inovativnih produktov in rešitev, ki izboljšujejo kakovosti bivanja in življenja in postavljajo
nove standarde na področju zasteklitve objektov.

Glavni produkti
>V
 isoko kakovostna in energijsko

varčna okna: PVC, ALU, LES in LES-ALU

>S
 odobna vrata iz tehnološko

dovršenih in trpežnih materialov:

vhodna vrata, notranja vrata, garažna vrata,
protipožarna vrata

MIK Mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
MIK, d.o.o.
100% privatna lastnina
1990
Franci Pliberšek, lastnik in direktor

Ključne blagovne znamke
>M
 IK okna

PVC okna, ALU okna, lesena okna in LES-ALU okna

>O
 kenski prezračevalni sistem MIKrovent®

Inovativen prezračevalni sistem, ki zagotavlja zračenje pri zaprtih oknih
z minimalnimi izgubami toplote (do 87% rekuperacije toplote zraka) pri 100%
izmenjavi zraka v prostoru.

>E
 nergijska okna

s o oplemenitena s posebno Energijsko ploščico MIK, ki preko posebnih
informiranih celic zraku in vodi v prostoru vračajo naravne lastnosti in večajo
število negativnih ionov ter tako, dokazano, pozitivno vplivajo na naše
počutje.

> I ndividualno zasnovani in vrhunsko
izvedeni zimski vrtovi in steklene
fasade

>P
 estra ponudba materiala za
uokvirjanje slik

>M
 IK investicijski projekti:

•E
 nergijsko varčen stanovanjski kompleks
Vojniška gmajna

Naša zagotovila kakovosti
IE2 VIZIJA

MIK stremi k temu, da bo postal
vodilni proizvajalec in celovit
ponudnik IE2 (investicijskih,
energetskih in estetskih) rešitev za
posodobitve ali nove zasteklitve
objektov v JV regiji Evrope.

PRIZNANI DOBAVITELJI

MIK dela le z najboljšimi dobavitelji in
proizvajalci osnovnega in dodatnega
asortimana na svojem področju.

RAČUNALNIŠKO VODENA
PROIZVODNA LINIJA

Natančnost izdelave vsakega spoja
in izdelka je identična (1. in 10.000
izdelek sta enaka).

KRATKI DOBAVNI ROKI

MIK ima posluh za kupčeve želje in
zahteve tudi kadar gre za dobavne
roke.

KAKOVOSTNO SVETOVANJE,
PROIZVODNJA IN SERVIS.
Za pripravo na vgradnjo skrbijo
3 specializirani strokovnjaki, pri
konkurenci v povprečju le 1 do 2.
Cena naših fiksnih stroškov je zato
20% višja in kakovost storitev 120%.

ENERGETSKA IZKAZNICA

Okna MIK omogočajo najvarčnejši
energetski razred A in zagotavljajo
do 30% prihrankov energije ogrevanja
ali hlajenja.

EKOLOŠKI VIDIK

Vsi izdelki in materiali, ki so
uporabljeni v procesu nabave,
izdelave in vgradnje so okolju prijazni.

Evropska nagrada poslovne odličnosti
Prestižno evropsko priznanje za poslovno odličnost - Recognised for Excellence (R4E), ki ga podeljuje Evropska
fundacija za poslovno odličnost EFQM, je za MIK pomembno priznanje, ki nam pomeni potrditev, da smo dobra
ekipa, ki lahko s svojim znanjem in z vrednotami, ki jih živimo, doseže izjem, ne rezultate.

Skladnost izdelkov z evropskimi standardi CE
V sodelovanju z izbranimi dobavitelji in uporabo le najbolj kakovostnih materilov, tehnološko dovršeno računalniško
vodeno proizvodno linijo in lastnim razvojem zagotavljamo, da so vsi naši izdelki skladni z zahtevami Evropske unije
glede glede varnosti, zdravstvene ustreznosti in varstva okolja, kar dokazujemo s CE oznakami naših izdelkov.

Znak kakovosti v graditeljstvu
Prejeli smo Znak kakovosti v graditeljstvu, ki ga podeljuje ZRMK za najboljše izdelke in storitve graditeljstva v
Sloveniji za rešitvi MIKrovent in montažo zunanjega stavbnega pohištva pri novogradnjah po smernicah RAL.

Promet podjetja

Zgodovina

Komulativna letna rast prodaje: 37,4%.

V 20-ih letih obstoja je podjetje MIK dvakrat širilo proizvodnjo in danes sodi v
sam vrh proizvajalcev PVC stavbnega pohištva. Inovativen in strokoven kader,
učinkovito vodenje in trdne vrednote so razlogi, da je sprva malo podjetje
do danes zraslo v podjetje s skoraj 200 zaposlenimi in 17 odstotnim tržnim
deležem PVC oken v Sloveniji. V podjetju MIK smo danes več kot le ponudniki
kakovostnih oken – za vas spreminjamo pogled na življenje.

Komulativna letna rast vrednosti podjetja: 53,7%.
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Neto prodaja

1990	Ustanovitev podjetja MIK, d.o.o.
1998	Otvoritev 1,700 m2 proizvodne linije PVC okenskih okvirjev CE-plast v
Celju.
2000	Uvedba nove računalniško vodene proizvode linije. Odprtje 1.400 m2
poslovnih prostorov v Gajih v Celju in otvoritev prve Galerije MIK v
Celju.

2005

2004

2004

2005 	Uvedba proizvode linije za zimske vrtove. Odprtje salonov v Ljubljani,
Izoli in Murski Soboti. V Ljubljani odprtje druge Galerije MIK.

2003

0

Časovni trak

Vrednost podjetja

Vizija in strateški cilji
Postali bomo vodilni proizvajalec in ponudnik PVC,
lesenih in ALU okenskih sistemov ter ponudnik
celovitih rešitev za zasteklitve človeku prijaznih
prostorov v JV regiji Evrope. Postati želimo eno izmed
10 najuglednejših in družbeno odgovornih podjetij v
Sloveniji.

Misija
Kako bomo spremenili vaš pogled na življenje:

> z okenskimi sistemi, ki izboljšujejo kakovost bivanja
z vidika energije, estetike, varnosti, počutja, zaščite
pred hrupom in vzdrževanja,

> z okvirji, ki vdahnejo sliki in prostoru življenje,
> z nepremičninami, ki ponujajo višji življenjski

Odprtje prvega salona v Mariboru.

2006	Odprtje salonov v Kranju in Novi Gorici. Dobitniki Srebrnega
celjskega grba.
2007	Izgradnja prve faze (12.000 m2) novega poslovno-proizvodnega
kompleksa v Vojniku in selitev v nove prostore.
2008	Odprtje salona v Novem mestu. Nagrada Gospodarske zbornice
Slovenije direktorju za izjemne gospodarske dosežke v preteklih
letih in nagrada mesta Celje “Naj Celjan 2007”.
2009	Odprtje prenovljenih salonov v Mariboru in Celju. Finalisti izbora
Slovenska gazela 2009 in dobitnik evropske nagrade za poslovno
odličnost EFQM.
2010	Razširitev proizvodnega in prodajnega materiala na ALU in leseno
stavbno pohištvo.
2010	Premierno predstavljeni inovativni rešitvi MIKrovent® – revolucionarni
sistem prezračevanja in Energijska okna, ki izboljšujejo kakovost
zraka in vode v prostoru sta bili nagrajeni z nagrado SREBRNI CEH,
ki jo podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in ZLATO
NAGRADO Celjskega sejma.

standard,

> s humanitarnim udejstvovanjem, ki neposredno in

OSLO
1745 km

posredno izboljšuje življenje soljudi.

Naše vrednote

MOSCOW
2370 km

> Poštenost, odkritost in korektnost.
> Medsebojno spoštovanje in skrb za sodelavce.
> Partnerstvo, profesionalizem in strokovnost.
> Spodbujanje ustvarjalnih prispevkov vsakega

LONDON
1460 km

BRUXELLES
1225 km
WIEN
355 km

PARIS
1330 km

sodelavca.

BUDAPEST
450 km

> Skrb za samoizpopolnjevanje, prenos znanja in

ZAGREB
135 km

izkušenj na sodelavce.

Kontakt
Celjska cesta 55, SI-3212 Vojnik, Slovenija, Evropa
Telefon: 03 428 28 50
Fax:
03 428 28 60
E–pošta: mik@mik-ce.si
Web:
www.mik-ce.si
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