
Interaktivni katalog



Kazalo

Predstavitev podjetja Ponudba podjetja Kontakt

3 5 20



Podjetje Marnit je družinsko podjetje. Imamo več kot 100 
letno tradicijo v obdelovanju in montaži naravnega kamna. 
Tudi prodaja kamna in kamnitih izdelkov je močen del naše 
zgodovine. Korenine podjetja segajo v 90. leta 19. stoletja. 
In vse do pred nekaj let, se je dejavnost vodila pod imenom 
kamnoseštvo Rozman.

Podjetje Marnit je bilo ustanovljeno leta 1991 z namenom 
uspešnega nadaljevanja kamnoseške tradicije. Danes nam 
zaupa veliko število ljudi in podjetij. Povezali smo se z mnogimi 
svetovno znanimi dobavitelji granita, marmorja, apnenca, 
travertina, peščenjaka, porfirja, kvarcita in skrilavca. 
Imamo direktne kontakte z kamnolomi po vsem svetu.

Predstavitev podjetja

O podjetju Marnit

Personalizirana 
izdelava

Dolgoletna
tradicija

Doživljenjska
garancija
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+386 2 70 75 100
+386 41 722 498
komerciala@marnit.si

Komercialist

“Radi 
ustvarjamo 
z vami.”
Lidija Rozman

Prokuristka

+386 2 70 75 102
+386 31 612 266
lidija.rozman@marnit.si

“Z nami 
do kvalitetnih 
izvedb.”
Edvard Auguštiner

+386 2 70 75 104
+386 40 469 984
mirnes.alic@marnit.si

Vodja prodaje

“Naš  
kamen, vaša  
5. dimeznija”
Vojko Rozman

Direktor

+386 2 70 75 103
+386 41 600 209
vojko.rozman@marnit.si

“Veselimo 
se prav vseh 
izzivov.”
Mirnes Alič

Komercialist za spomenike
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Naše dejavnosti obsegajo maloprodajo izdelkov iz naravnega 
kamna, kompletno izvedbo kamnoseških storitev (od izmer, 
izdelave izdelkov do vgradnje le teh) ter veleprodajo polizdelkov 
in izdelkov iz naravnega kamna.

K naročilu pristopite po naslednjih korakih:

Ponudba podjetja

Ponudba podjetja Marnit

Izbira kamna Predračun Nakup brez 
montaže

Celotna izvedba Plačilo

1 2 3

4 5
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Okenske police

Stopnice

Zunanji tlaki

Notranji tlaki

Kuhinjski pulti

Rustika - Dekorativni namen



Zidne obloge in kamnite fasade

Kaminske police in obloge

Furnir iz naravnega kamna

Nagrobni spomeniki

Kopalnice in umivalniki

Ostali izdelki



Kamnite okenske police (iz naravnega kamna kot so marmor, 
granit, apnenec…) so v stanovanjski gradnji najbolj pogoste. 
Tudi v poslovnih objektih se investitorji vse pogosteje odločajo 
za naravni kamen, predvsem granit. Razlog za to je odpornost 
na zunanje vplive, ki kamen uvrščajo med »nesmrtne« 
materiale, s čimer se ne more pohvaliti noben drugi gradbeni 
material.

Okenske police

Okenske police

Izbirajte med raznolikimi vzorci
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https://www.marnit.si/okenske-police/


Stopnišče je eden pomembnejših gradbenih elementov. 
Naravni kamen (granit, marmor, apnenec, travertin, peščenjak, 
kvarcit, skrilavec, porfir,…) je prav gotovo material, ki bo vašemu 
stopnišču in hkrati celotnemu bivalnemu okolju dal prav 
poseben pečat. Zaradi svoje unikatnostni, lepega in naravnega 
videza, daje v prostor pridih prefinjenosti in skladnosti.

Stopnice

Stopnice

Izbirajte med raznolikimi vzorci
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https://www.marnit.si/stopnice/


Zunanji tlaki iz kamna kot so: granit, peščenjak, kvarcit, porfir, 
apnenec, travertin, itd., so med najbolj trpežnimi materiali za 
vse zunanje površine. Že tisočletja krasijo površine cest, trgov, 
forumov,…Tudi danes se uporabljajo za enake namene. 
Precej pa tudi v stanovanjski ter poslovni gradnji (vhodih, 
dvoriščih, pločnikih, bazenih, vrtu…).

Zunanji tlaki

Zunanji tlaki

Izbirajte med raznolikimi vzorci
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https://www.marnit.si/zunanji-tlaki/


Kamen zelo dobro vizualno učinkuje v kombinaciji z lesom, 
opeko, steklom, kovino. Zato so notranji kamniti tlaki prva 
izbira mnogih interior izvajalcev. Danes se glede na pestro 
ponudbo materialov talnih in stenskih oblog hitro znajdemo v 
dilemi, kakšne materiale izbrati, da bodo za izbrane prostore 
najprimernejši. Najbolj pomembno pri vsem tem pa je, da se 
odločimo za naravne materiale, ki omogočajo prijetno bivanje in 
naravni videz notranjosti in zunanjosti objektov.

Notranji tlaki

Notranji tlaki

Izbirajte med raznolikimi vzorci
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https://www.marnit.si/notranji-tlaki/


Še posebej priporočljivi so granitni pulti. Celotni kuhinji daje 
posebno ekstravagantno noto in naredi piko na i celotnemu 
prostoru. Odvisno od izbire materiala, lahko tak pult izstopa 
ali pa se zlije s prostorom. Ne smemo pozabiti, da je vrhnja 
oz. delovna površina pulta nenehno izpostavljena različnim 
dejavnikom, ki takšne površine skozi čas uničujejo. Voda, 
ostrina rezil, zelo vroče posode, maščob… Granit je kot material 
odlična izbira, saj je njegova trdota in nasploh obstojnost 
takšna, da poškodbe skoraj niso možne, življenjska doba 
takšnega pulta pa je veliko daljša.

Kuhinjski pulti

Kuhinjski pulti

Izbirajte med raznolikimi vzorci
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https://www.marnit.si/kuhinjski-pulti/


Pridih narave v vašem domu, poslovnih prostorih in okolici. 
Prostor oplemeniti, poživi in mu da svežino naravnega okolja.
Obstajajo različne vrste kamnitih oblog oz. zidnih oblog iz 
naravnega kamna. Ločimo jih glede na vrsto naravnega kamna 
iz katerega so narejene. Travertin, apnenec in marmor so 
primernejši za notranje obloge, medtem ko skrilavec, kvarcit… 
pa bolj za zunanje oblaganje fasad, škarp…Ločimo jih tudi glede 
dizajna, lahko so različnih širin in različno površinsko obdelane.

Rustika

Rustika - dekorativni namen

Izbirajte med raznolikimi vzorci
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https://www.marnit.si/rustika/


Vsak objekt, pa četudi oblikovno zelo zanimiv ne predstavlja 
popolne podobe, če niso izbrani pravi materiali na vidnih 
površinah. Zmeraj moramo vedeti, kakšen efekt bi želeli 
doseči. Srečujemo ga na hišah, kjer je poudarjena domačnost, 
modernih hišah, ultra modernih objektih, kjer je poudarek na 
čistih linijah in ploskvah, planinskih kočah, kjer je želja po 
toplini, klasičnih stanovanjskih hišah in blokih, prav tako
v lokalih, v lekarnah kjer želimo doseči efekt sterilnosti, v 
luksuznih hotelih z namenom pričaranja ekstravagance. 

Zidne obloge

Zidne obloge

Izbirajte med raznolikimi vzorci
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https://www.marnit.si/zidne-obloge-kamnite-fasade/


Kamini imajo v sodobnem času v prostoru vsaj dve funkciji. 
Zraven tega, da ogreva prostor služi tudi kot okras ambienta. 
Zato je prva izbira mnogih, kamen za oblaganje kamina. Zraven 
odličnega estetskega videza še odlično komplimentira druge 
naravne materiale kot sta les in steklo.

Kaminske police in 
kamnite obloge

Kaminske police in kamnite obloge

Izbirajte med raznolikimi vzorci
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https://www.marnit.si/kaminske-police-kamnite-obloge/


Naravni kamen je kot »rojen« za to, da razvaja oči s svojo 
lepoto. Najmodernejše tehnologije so omogočile razvoj 
kamnitega furnirja. Furnir iz naravnega kamna je zelo lahek, 
upogljiv in primeren za montažo, skoraj povsod, tudi na 
ukrivljenih in okroglih površinah (stebrih), ter na različnih kosih 
pohištva. Daje eleganten in popolni videz naravne lepote, tako 
kot njegovi „težji sorodniki“ (masivni kamen).

Furnir iz naravnega 
kamna

Furnir iz naravnega kamna

Izbirajte med raznolikimi vzorci
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https://www.marnit.si/furnir-iz-naravnega-kamna/


Za nagrobni spomenik je izbira materialov zelo pomembna. 
Prva in najprimernejša je prav gotovo naravni kamen. Ni res, da 
je za spomenik primeren le granit, kot zatrjujejo mnogi. Kamen 
je potrebno najprej otipati, ga občutiti, povezati s karakterjem in 
obliko izdelka. Šele nato lahko rečemo, kateri je prava izbira.

Nagrobni spomeniki

Nagrobni spomeniki

Izbirajte med raznolikimi vzorci
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https://www.marnit.si/nagrobni-spomeniki/


Naravni kamen je tako vsestransko uporaben, da se iz njega 
dajo narediti najrazličnejši izdelki. Od uporabnih predmetov, do 
ekskluzivnih, umetniških ali dizajnerskih izdelkov. Na tej strani 
bi vam radi dali ideje, kaj vse smo že naredili za naše stranke, 
nekatere od teh stvari smo tudi sami razvili. Ponujamo izdelavo 
edinstvenih kopalnic iz naravnega kamna, katere krasijo 
elegantne teksture in kamniti umivalniki.

Kopalnice in kamniti
umivalniki

Kopalnice in kamniti umivalniki

Izbirajte med raznolikimi vzorci
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https://www.marnit.si/kopalnice-in-umivalniki/


Naravni kamen je kot “rojen” za to, da razvaja oči z njegovo 
lepoto. Zato so izdelki iz kamna tako popularni po vsem svetu. 
Že od nekdaj je bil poseben izziv za umetnike, ki so z raznimi 
skulpturami in oblikami hoteli prikazati, kako se iz skalne gmote 
da ustvariti cela vrsta specifičnih in umetniških oblik, ki naredijo 
kamen bodisi nežen, mehak, mogočen ali mističen.

Ostali izdelki

Ostali izdelki

Izbirajte med raznolikimi vzorci
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https://www.marnit.si/ostali-izdelki/


Kontakt in delovni čas

Kontakt

T: +386 2 70 75 100
T: +386 2 70 75 102
M: +386 31 612 266
M: +386 41 722 498

KOMERCIALA / komerciala@marnit.si
PRODAJA / prodaja@marnit.si

POLETNI / pon. - pet. 8-17h / sob. 8-12h
* ZIMSKI / pon. - pet. 8-16h / sob. 8-12h  
*(od 1.12. - 28.. (29.).2)

Kamnoseštvo novih dimenzij je naš slogan. 
Prepričan sem, da boste ob prevzemu 
naših izdelkov ter del, navdušeno vzkliknili:  
»Vaš kamen je resnično 5. dimenzija!«
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