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VIJAKI KOVICE IZDELKI PO NAROČILU RAZVOJNI PROGRAM 

 

Vijaki manjših premerov 
(od 1 do 6 mm) in dolžin 
do 100 mm.  
• metrski vijaki, 

• vijaki za pločevino, 

• vijaki za plastiko, 

• vijaki za les, 

• vijaki za iverne plošče, 

• trirobi vijaki, 

• … 

 

Osnovni proizvodnji 
program pokriva polne in 
polvotle kovice. Obenem 
ponujamo tudi slepe 
kovice iz različnih 
materialov (aluminij, 
železo, baker, nerjaveče 
jeklo). 
 

 

Posebni (predvsem 
vijačni) proizvodi izdelani 
po načrtih, vzorcih ali 
željah naročnika. 
 

 

Razvojni program 
podjetja obsega: 
• pomoč pri snovanju 

izdelkov, 

• nadzorni sistemi, 

• preračun vijakov, 

• … 

 

 

Mikrovit	d.o.o. 

Družba	za	izdelavo 

vijakov	in	kovic 

 

Mikrovit d.o.o. je podjetje, ki se več kot tri desetletja ukvarja s proizvodnjo 
vijakov in kovic s postopki hladnega preoblikovanja (kovanje, valjanje, ...) 
ter z izdelavo manjših struženih strojnih elementov. Podjetje je na 
področju vijačnih izdelkov pomemben dobavitelj večjih tako slovenskih 
(Gorenje d.d., ITW Metalfex, d.o.o. Tolmin, Kovinoplastika Lož d.d., Intra 
lighting d.o.o, ...) kot tudi nekaterih podjetij iz Italije, Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Republike Srbije, Avstrije in Češke. 

 
 

Glavna zgradba podjetja Mikrovit d.o.o. 

V osnovnem proizvodnem programu podjetja so vijaki za 
pločevino, les in plastiko ter vijaki z metrskim navadnim ter 
samoreznim navojem od premera 1 do 6 mm in do 100 mm 
dolžine. Poleg vijakov, ki ustrezajo DIN, ISO, UNI in EN 
standardom, je podjetje še posebej specializirano za 
izdelavo posebnih (nestandardiziranih) kovanih ali 
struženih vijačnih elementov, sornikov, zatičev, kovic itd., 
izdelanih po tehničnih risbah, vzorcih ali željah naročnika. 
Obenem tehnično-razvojna ekipa podjetja ponuja pomoč pri 
snovanju, konstruiranju in izdelavi tehnične dokumentacije 
tovrstnih izdelkov. 
 


