
Prihodnost betona je v 
sistemski “zeleni”  
trajnostno načrtovani 
gradnji

O PENETRONU
PENETRON INTERNATIONAL je priznan kot vodilni svetovni 
proizvajalec sistema hidroizolacije, zaščite in popravil v bet-
onski industriji, z nenehnim laboratorijskim in praktičnim raz-
vojem tehnologije kristalov v betonskih in drugih inovativnih 
sistemih.

Vsestranskost in učinkovitost sistema PENETRON sta bili 
dokazani v številnih projektih v zahtevnih okoljih, vključno z 
jedrskimi reaktorji, skladišči kemikalij in velikimi projekti gradn-
je predorov, gradnje jezov, betonskih mostov ter stanovanjskih 
in poslovno-komercialnih objektov.  
Izdelki, ki jih proizvajajo sledijo najvišjim okoljskim in ekološkim 
standardom, kar se odraža v številnih trajnostno načrtovanih 
projektih in pridobitvi okoljskih certifikatov.
Tretja generacija razvoja hidroizolacijskih materialov, ki jih je 
razvilo podjetje PENETRON omogoča, da so vodilni na po-
dročju kristalizirajoče hidroizolacije betonskih konstrukcij v 
preko 120. državah.

O GREENINGU
Podjetje GREENING je zastopnik HIDROIZOLACIJSKEGA 
Sistema PENETRON v Sloveniji. V GREENING-u aktivno de-
lujemo v smeri uveljavitve napredne hidroizolacijske zaščite 
s kristalizirajočimi materiali predvsem za povečanje trajnosti 
betonskih konstrukcij.« 
GREENING združuje ekipo strokovnjakov z različnih strokovnih 
področij, ki jim je skupna strast iskanje naprednih tehničnih in 
ekonomsko učinkovitih ter varnih rešitev za gradbene projek-
te. Pripravljamo idejne, projektne ter izvedbene rešitve, ki jih 
pri svojem delu potrebujejo investitorji, arhitekti, projektanti in 
gradbeniki. Naše sodelovanje se začne z zasnovo gradbene-
ga projekta, nadzorom izvedbe sistema PENETRON in konča 
s predajo suhih in pred vodo varnih objektov ter AB konstrukcij.

O POSLANSTVU
Uporabnikom nudimo vrhunsko znanje, sistemske rešitve in 
materiale, ki učinkovito in trajno varujejo nove in stare ob-
jekte ter AB konstrukcijo pred vodo, vlago in propadanjem 
v zelo zahtevnih in manj zahtevnih naravnih okoljih. Vsem 
poslovnim partnerjem omogočamo  varčevanje z viri, ekon-
omsko učinkovitost gradbenih projektov, reciklažo materia-
lov, ohranjanje ekosistema  ter visoke standarde in certifici-
rane postopke, ki zagotavljajo varno gradnjo, suhe prostore 
in prijaznost sistema do končnega uporabnika.

O VIZIJI
Prihodnost uporabe betona vidimo v sistemski "zeleni" tra-
jnostno načrtovani in naravi prijazni gradnji. 

O IZVAJANJU 
GREENING zagotavlja sistem trajnostne gradnje in hi-
droizolacije pri različnih projektih. V ta namen izobražujemo 
certificirane izvajalce za:

• Izvedbo hidrozolacij po Sistemu PENETRON na novih 
objektih in betonskih konstrukcijah

• Izvedbo sanacij obstoječih objektov in konstrukcij.
• Izvedbo zaščite talnih površin pred agresivnimi snovmi 

in povečana odpornost na abrazijo (skladiščni prostori, 
kjer je močan promet težkih vozil kot so npr. tovorna 
vozila in viličarji)

• Izvedba zaščite ravnih streh (teras, pohodnih površin, 
balkonov in podobno).


