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Specializirani smo za CNC 
obdelavo tehnično zahtevnih 
kovinskih izdelkov. Naša 
osnovna dejavnost je 
struženje, izvajamo pa tudi 
druge obdelave. Poleg 
sodobnih CNC stružnih 
avtomatov uporabljamo še 
drugo opremo, s pomočjo 
katere zagotavljamo visoko 
kakovost naših izdelkov. 

O PODJETJU



DIREKTORICA IN 
LASTNICA PODJETJA
Andreja Lavtar Hafnar je diplomirana 
inženirka strojništva. Že več kot 25 let 
dela v družinskem strugarskem podjetju 
Lavtar, ki sta ga ustanovila njena starša. 
Andrejino podjetje IPEA je specializirano 
za nove tehnologije in struženje 
tehnično zahtevnih kosov. 



NAŠE STORITVE

• Na naši tehnologiji in opremi 
izvajamo precizno CNC 
obdelavo kovinskih materialov, 
ki vključuje struženje, rezkanje, 
brušenje in montažo. 

• V sodelovanju s preverjenimi 
kooperanti zagotavljamo 
toplotno obdelavo, galvansko 
zaščito in brušenje.



PROGRAM IZDELKOV

• Hidravlika in pnevmatika
• Avtomobilska industrija
• Pisarniška oprema
• Elektro industrija
• Medicina



MATERIALI IN SERIJE

Serije od 1.000 do 200.000 kosov.

Jeklo, nerjaveče jeklo, mednina, 
aluminij, ETG, POM, PE, PA.



PRILOŽNOST ZA UČENJE 
NA SODOBNI OPREMI

Opremljeni smo s sodobno 
tehnologijo in spodbujamo strokovni 
razvoj naših sodelavcev.



STROJNI PARK
CNC stružni avtomati: INDEX  G200, INDEX ABC, 
INDEX GS30, INDEX GS42



OSTALA OPREMA

3D printer (350 x 350 x 400 mm)



MERILNA OPREMA
zagotavljanje kakovosti izdelkov





UPRAVLJANJE 
KAKOVOSTI

• Poslujemo skladno s 
standardom za vodenje 
kakovosti ISO 9001.

• Osredotočeni smo na 
dolgoročna partnerstva 
in zadovoljstvo naših 
kupcev.



PRAKSA IN 
MOŽNOST 

ZAPOSLITVE

Vsak od naših zaposlenih je specialist za svoje področje. 

Cenimo znanje in spodbujamo razvoj veščin, ki so potrebne 

za delo s sodobnimi tehnologijami in za delo s kupci.

V našo ekipo vabimo mlado sodelavko ali sodelavca, ki se 

želi usposobiti za CNC obdelavo tehnično zahtevnih 

kovinskih izdelkov.

Delo se izvaja pod nadzorom mentorja, ki bo skrbel za vaš 

strokovni razvoj. Po opravljanju prakse nudimo možnost 

redne zaposlitve.



KONTAKT

ANDREJA LAVTAR HAFNAR
+386-41-774-569

Srednje Bitnje 129
4209 Žabnica, SLOVENIA
E-mail:  ipea@t-2.si
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