
Načrtovanje in
izgradnja športnih
objektov.
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”Skejtanje smatram
za umetniško obliko,
življenjski slog in
šport.”
Tony Hawk - Pionir svetovne skate kulture.

NAŠA FILOZOFIJA

Vse fotografije so avtorske.
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Izkušnje v
tujini

Izobraževali in
delali smo na
Švedskem s
podjetjem Pivotech
AB.  Sodelovali
smo pri celotnemu
projektu, od načrta
in priprave do
izgradnje. 

02
Poznavanje kulture
in trendov

Vsi člani imamo
dolgoletne izkušnje v
skejtanju in uporabi
skateparkov. Redno
obiskujemo evropske
skateparke in smo v
rednem kontaktu
z evropskimi gradbenimi
podjetji.

03
Podjetje

Smo mlado
slovensko podjetje
z več kot 10 let
izkušenj v gradnji
skateparkov.
Imamo izkušnje s
profitnimi in
neproftinimi
projekti.
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Naši cilji
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Predstavitev 

Moderni športi se
lahko izvajajo na
nešteto načinov.
Zato želimo
predstaviti, kako
pomembna sta
dizajn in gradnja
skateparka, da so
možnosti uporabe
čim širše.

02
Namen in
dolgoročni cilji

Mladim želimo
zagotoviti prostor
za kvalitetno
medgeneracijsko
druženje, hkrati pa
poskrbeti za varen
in konkurenčen
napredek športa v
Sloveniji.

03
Moderna
igrišča

Želimo, da so tudi
v Sloveniji igrišča
namenjena
modernim športom
v koraku s časom.
Načrtovana in
zgrajena
konkurenčno
Evropi.

01
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Izkušnje

Naši delavci so se
izobraževali na
Švedskem
gradbišču v
pripravi in
betoniranju
skateparka.

02
EU kvaliteta

S podjetjem
Pivotech AB vsak
načrt pripravimo
po EU standardih.

03
Podjetje za
načrtovanje
skateparkov

Švedsko podjetje z
več kot 30
zaključenimi
projekti. 

01
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Dizajn in načrt

Pri dizajnu parka
poskrbimo, da
sledi željam
lokalne skupnosti,  
trendom in EU
standardom.
Pripravimo PZI
dokument projekta
za gradnjo. 

02
Izvedba

Izvajamo
zemeljska dela,
priprave za
gradnjo, gradnjo
skate objektov in
skateparkov.
Ponujamo tudi
urejanje okolice.

03
Svetovanje 

Svetujemo in
pomagamo
pristopiti k
projektu, se
povezati z lokalno
skupnostjo in  
 svetujemo, kako
zagotoviti
kvalitetno izvedbo
gradnje.
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Skate robniki
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Dostava in montaža betonskih skate robnikov. Vlivamo jih po
recepturi, sestavljeni v betonskem laboratoriju, in po številnih
testiranjih. Naši robniki zagotavljajo kvalitetno uporabo in
trdnost. 
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Švedska -
Rattvik

Sodelovanje pri
gradnji skateparka
na Švedskem v
velikosti 1700 m².

01
Občina
Postojna  

Izris dizajna in
sodelovanje pri
načrtovanju
bodočega
skateparka v
Postojni.

02
Nemčija - 
Lohhof

Sodelovanje pri
izgradnji
betonskega
skateparka.

03
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Švedska -
Rattvik

Sodoben skatepark
Skatepark je zasnovan sodobno in vsebuje vse, kar
potrebujejo začetniki in profesionalci.

Obsežen projekt - 1700 m²
Betonski skatepark velikosti 1700 m² s pripravo in
betoniranjem.

Sodelovanje na gradbišču Ratvikk 2021
Sodelovanje s podjetjem Pivotech AB pri izgradnji
betonskega skateparka.
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Občina
Postojna 

V sodelovanju s Pivotech AB
Dizajn smo izrisali po EU kvaliteti, da služi vsem
uporabnikom, začetnikom in profesionalcem.

Znamenitost
V park je dodana znamenitost Postojne - človeška
ribica.

Dizajn bodočega skateparka v Postojni
Skupaj z lokalno skupnostjo smo pripravili dizajn
skateparka, ki je sodoben in uporaben.
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Nemčija -
Lohhof

Evropski skatepark
Park je zasnovan po vseh potrebah širokega izbora
uporabnikov.

Velikost projekta - 1000 m²
Betonski skatepark velikosti 1000 m² s pripravo in
betoniranjem.

Sodelovanje na gradbišču Lohhof 2021
Sodelovanje s podjetjem Camp Ramps gmbh pri
izgradnji betonskega skateparka.
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Neprofitni projekti
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Postojna -
Prestranek

Park za kulturno -
športno društvo 
 Ivana Vadnala.

01
Občina
Radovljica -
Žgoša

Park za športno
društvo Zgoša.

02
Občina
Postojna -
Pumpa 

Pomoč pri gradnji
dolgoletnega
projekta.

03
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Občina
Postojna -
Prestranek 

Zunanji betonski park
Zgrajen leta 2017 in dograjen 2021.

Notranji bazen
Bazen iz lesene konstrukcije in vezanih plošč. 

Projekti za športno-kulturno društvo
Ivana Vadnala
Park je gostil že veliko profesionalnih skejterjev iz
tujine in lokalna mladina ga redno obiskuje.
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Projekti za športno-kulturno društvo 
Zgoša
Betonski bazen z dodatno "street" sekcijo. Oba dela
skupaj merita 500 m². 
Zaradi obiskanosti in zanimanja lokalne skupnosti
se v bodoče planira tudi občinski projekt izgradnje
občinskega skateparka.
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Občina
Radovljica -
Zgoša 
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Prvi betonski skatepark v Sloveniji
Pred dvanajstimi leti se je v Postojni začel projekt
"Pumpa", ki se še danes nadaljuje. Park je bil
velikokrat objavljen v ameriških in evropskih
revijah, prav tako pa je vsako leto večkrat obiskan
od tujih profesionalih skejtarjev. Park vsebuje tudi
edino "vert" rampo v Sloveniji. Pri projektu smo
neprofitno sodelovali skozi vsa leta.
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Občina
Postojna -
Pumpa 
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Podlage za
otroška igrišča,
igralnice in
fitnes

Ponujamo umetne
trave za otroška
igrišča in fitnese v
več barvah.

02
Izvedba

Ponujamo dostavo,
pripravo terena in
polaganje naših
produktov.

03
Umetne trave
in podlage za
športna igrišča

V prodaji imamo
umetne trave za
nogometna, tenis
in golf igrišča. 
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Kontakt
E-mail: Info@wallnut.si
T: +386 40-532-344
www.wallnut.si/kontakt

Comfort zone, d. o. o.
Kot 3
6230 Postojna
Slovenija
D: 75419297



OLIMPIJSKE IGRE TOKIO
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Na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu sta se tudi skejtanje in bmx
prvič uveljavila kot olimpijska športa. Oba športa sta že dolgo
zelo priljubljena, olimpijske igre pa so zanimanje zanju še
povečale. 
To je še eno potrdilo, da tovrstne infrastrukture mladi nujno
potrebujejo. 

Vir: www.iberdrola.com


