
PROGRAM za 
GOSPODARSKA VOZILA 
ter GRADBENO 
MEHANIZACIJO

ORIGINALNI  
IN ORIGINALOM ENAKOVREDNI
· REZERVNI DELI
· PNEVMATIKE
· PLATIŠČA
· DODATNA OPREMA
· OLJA IN MAZIVA
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ZARES DOBRIH RAZLOGOV,

da izberete BARTOG!7
1. ŠIROKA in POPOLNA paleta produktov.
Na enem mestu lahko naročite vse kar potrebujete za vzdrževanje vozil. Paleta naših 
produktov obsega PNEVMATIKE, NADOMESTNE DELE ter DODATNO OPREMO.

2. ENOSTAVNO NAROČANJE.
Preko naše spletne trgovine 24h dnevno - 7 dni v tednu - 365 dni na leto ali pa 
enostavno pokličete naše komercialiste.

3. HITRA in NATANČNA dostava.
Sistem logistike smo razvijali glede na potrebe partnerjev. Danes vam nudimo 24h 
dostavo v najbolj oddaljen kraj Slovenije, ponekod tudi poldnevno.

4. EKSTREMNO visoka kvaliteta za NAJNIŽJO ceno.
V vaši nabavni ceni je všteto: eko taksa, brezplačna dostava, vračila, 
šolanja kadrov, promocijski materiali, financiranje zalog, strokovni izleti.

5. TEHNIČNO in KOMERCIALNO izpopolnjeno znanje.
Razvijali smo ga s pomočjo naših dobaviteljev - proizvajalcev in ga radi delimo z našimi 
partnerji. Obveščamo vas o novostih in organiziramo treninge kakovosti in znanja.

6. PRIJAZNOST in POŠTENOST.
Vodilo, ki ga vsak dan ponavljamo na naši uspešni poti. Kot garancija poslovanja 
z nami velja dejstvo, da smo SLOVENSKO DRUŽINSKO podjetje s prijaznimi in 
poštenimi ZAPOSLENIMI. To šteje!

7. STORITVE PRIHODNOSTI.
S posluhom sledimo vašim pohvalam in pripombam, z našimi storitvami skušamo 
prilagoditi poslovanje partnerjem. Omogočamo vam vpogled v naše centralno 
skladišče, opremljamo vas s katalogi in organiziramo šolanja.



PREDSTAVITEV PODJETJA

BARTOG d.o.o. Trebnje je danes eno vodilnih podjetij na področju distribucije 
PNEVMATIK, NADOMESTNIH DELOV ter DODATNE OPREME v Sloveniji kot tudi v 
centralni Evropi.

Zastopamo produkte proizvajalcev nadomestnih delov ter pnevmatik ORIGINALNE 
KAKOVOSTI, ki so obenem dobavitelji samim avtomobilskim proizvajalcem širom sveta.

Na slovenskem trgu delujemo že od leta 1984. V tem času smo si zagotovili zaupanje trgovcev 
z avtodeli, vulkanizerjev, serviserjev, agrotrgovin, avtopralnic, večjih voznih parkov ter velikih 
industrijskih družb.

Ogromno centralno skladišče s preko 180.000 različnimi artikli ter stalno zalogo, ki se meri 
v miljonih EUR ter preko 400.000 posameznih kosov, vam je na razpolago praktično vsak 
delovnik od 6h do 22h. Ob sobotah imamo organiziran lastni prevzem od 8h do 12h.

Vaša naročila sprejemamo ter skrbno obdelamo 24h na dan preko naše spletne trgovine 
www.bartog.si, od 8h do 18h pa preko telefonskih ali pismenih naročil našim komercialstom.

Naročeno blago na zalogi vam dobavimo najkasneje v 24h.

V izbranih krajih v Sloveniji imamo tudi lastne distribucijske enote, kjer vam omogočamo 
tudi lokalni dovoz blaga ali pa vaš lastni prevzem blaga. Poiščite jih na naši spletni strani 
www.bartog.si.

Znanje smo si pridobili tudi z našo franšizno verigo AVTOSERVISOV ter AVTOTRGOVIN pod 
imenom B.H.S. (www.bhs.si)

Vizija in vodilo našega podjetja je zagotavljanje najvišje kakovosti dobave PNEVMATIK, 
NADOMESTNIH DELOV ter DODATNE OPREME pod konkurenčnimi pogoji v najkrajšem 
možnem času.

3



·	 pogonske
·	 za	prikolice

... katere ločimo tudi po uporabi v:
·	 špediciji	(dolge	proge)
·	 regionalnem	transportu
·	 gradbeništvu
·	 mestnem	prometu
·	 in	ekstremnih	zimskih	razmerah		

NOVE  
PNEVMATIKE ZA:
• TOVORNA VOZILA
• AVTOBUSE

PROGRAM ZA GOSPODARSKA	VOZILA	TER	GRADBENO	MEHANIZACIJO

V nadaljevanju vam predstavljamo široko paleto izdelkov 
za vzdrževanje vozil ORIGINALNE KAKOVOSTI.

OBNOVLJENE 
PNEVMATIKE ZA:
• TOVORNA VOZILA
• AVTOBUSE

·	 vodilne
·	 pogonske
·	 za	prikolice

... katere ločimo tudi po uporabi v:
·	 špediciji	(dolge	proge)
·	 regionalnem	transportu
·	 gradbeništvu
·	 mestnem	prometu
·	 in	ekstremnih	zimskih	razmerah

Ali ste vedeli ...
·	 da	 je	 vsaka	 druga	 pnevmatika	 na	 komercialnih	 vozilih	 v	 Evropi	 in	 Ameriki	 obnovljena		
	 pnevmatika?
·	 da	letalske	družbe	uporabljajo	do	15	krat	obnovljene	pnevmatike	na	komercialnih	letalih?
·	 da	s	pomočjo	današnje	tehnologije	lahko	odkrijemo	vsako	malo	poškodbo	na	pnevmatiki,		
	 vse	do	najmanjših	separacij	in	deformacij	nevidnih	s	prostim	očesom?
·	 da	je	tovorno	pnevmatiko	možno	večkrat	obnoviti?
·	 da	z	obnovo	prihranite	do	75%	energije	in	surovin	v	primerjavi	z	novo	pnevmatiko	ter	s	tem		
	 drastično	pripomorete	k	zmanjševanju	odpadkov?
·	 da	so	znotraj	EU	obnovljene	gume	izpostavljene	enakim	testom	(standard	ECE	109)	kot		
	 nove	gume?
·	 da	ostanki	uničenih	pnevmatik	vidni	na	cestah	izvirajo	v	enakem	razmerju	tako	od	novih	kot		
	 obnovljenih	pnevmatik	in	da	je	glavni	razlog	za	uničenje	(eksplozijo)	povezan	z	vzdrževanjem?
·	 da	lahko	z	obnovljeno	pnevmatiko	prevozite	enako	ali	celo	več	km	kot	z	novo	pnevmatiko		
	 za	samo	del	stroškov	nove	pnevmatike?
·	 da	največji	evropski	vozni	parki	vozijo	na	Bandag-ovih	obnovljenih	pnevmatikah?

Tehnološki	 razvoj	v	zadnjih	20	 letih	 je	bil	 izjemen.	Uporaba	modernih	obnovljenih	 tovornih	
pnevmatik	 predstavlja	 edinstveno	 priložnost	 za	 zniževanje	 transportnih	 stroškov	 in	 zaščito	
okolja	brez	žrtvovanja	varnosti	in	zanesljivosti.

Obnova	pnevmatik	tako	predstavlja	fantastično	sožitje	med	ekonomskimi	in	okolje	varstvenimi	
interesi.	 EU	 aktivno	 podpira	 obnovo	 kot	 najučinkovitejši	 način	 pri	 varčevanju	 surovin	 in	
zmanjševanju	odpada.

Z	 uporabo	 obnovljenih	 pnevmatik	 ste	 odgovoren	 prebivalec	 planeta	 ter	 hkrati	 prihranite	
mnogo	denarja	v	vašem	poslu.
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ELEKTRIKA
·	 akumulatorji
·	 akumulatorji	-	poltrakcijske	baterije
·	 industrijski	akumulatorji	-	trakcijske	baterije
·	 zaganjalniki
·	 alternatorji
·	 visko	sklopke
·	 varovalke
·	 žarometi
·	 smerniki
·	 kompletna	ogledala
·	 stekla	ogledal
·	 ohišja	ogledal
·	 žarnice
·	 sistemi	predgretja	motorja

ZAVORE
·	 zavorne	ploščice
·	 kompleti	kolutnih	zavor
·	 zavorni	koluti
·	 kompleti	zavornih	čeljusti
·	 žice	ročnih	zavor
·	 kolesni	zavorni	valji
·	 zavorni	bobni
·	 glavni	zavorni	valji
·	 zavorne	cevi
·	 zavorne	napeljave
·	 kompleti	zavornih	vzmeti
·	 opozorilni	kontakti
·	 ABS,	EBS

PLATIŠČA 
·	 aluminijasta	platišča
·	 jeklena	platišča
·	 snežne	verige

PROGRAM ZA GOSPODARSKA	VOZILA	TER	GRADBENO	MEHANIZACIJO

NADOMESTNI in POTROŠNI - OBRABNI DELI
ter DELI za REDNO SERVISIRANJE
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PNEVMATIKE ZA:
· viličarje 
	 ·	polne	
	 ·	pnevmatske	
	 ·	bandaže
· gradbene stroje

BERU



PROGRAM ZA GOSPODARSKA	VOZILA	TER	GRADBENO	MEHANIZACIJO

NAPRAVE ZA DUŠENJE ZVOKA

DELI MENJALNIKA ZF

AVTO DELI ZA REDNI SERVIS

HLAJENJE + KLIMA

·	 izpušni	lonci
·	 gibljive	cevi
·	 dušilci	zvoka
·	 deli	za	montažo

·	 zobniki	in	planetniki
·	 tesnila	menjalnika

·	 oljni	filtri
·	 zračni	filtri
·	 centrifugalni	filtri
·	 filtri	goriva
·	 kabinski	filtri
·	 filtri	zračne	inštalacije
·	 jermeni:	klinasti,	rebrasti
·	 napenjalci	jermenov
·	 metlice	brisalcev
·	 sušilci	zraka

·	 hladilniki
·	 termo	stikala
·	 hladilniki:	zraka,	vode,	klime
·	 vložki	sušilca	zraka
·	 klima	deli	(kompresorji,	kondenzatorji,	idr.)
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DELI MOTORJA

SKLOPKE

·	 turbokompresorji
·	 črpalke	vode
·	 črpalke	goriva
·	 črpalke	servo	volana
·	 kompresorji	zraka
·	 ležaji	motorja
·	 ventili	motorja
·	 bati	motorja
·	 tesnila	motorja	kpl.
·	 tesnilne	mase

·	 seti	sklopk
·	 potisne	košare
·	 potisni	ležaji
·	 lamele	sklopk

NADOMESTNI in POTROŠNI - OBRABNI DELI
ter DELI za REDNO SERVISIRANJE



AVTOKOZMETIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
·		program	za	čiščenje	CERAD	in	VOZIL	ter		
	 notranjost	vozila
·		profesionalni	program	za	AVTOPRALNICE

NADGRADNJE - OPREMA

OPREMA ZA DELAVNICE

·	 pomične	strehe
·	 prikolični	stebri
·	 pritrdilni	in	pregradni		
	 elementi

·	 vulkanizerski	stroji
·	 avtodvigala
·	 ročno	orodje
·	 specialno	orodje
·	 kompresorji

KOLESNI LEŽAJI

OLJA, MAZIVA TER TEKOČINE 

·	 kolesni	ležaji	in	kompleti
·	 križni	zglobi
·	 kolesna	pesta

·	 motorna	in	hidravlična	olja	ter	olja	za	menjalnike
·	 zavorne	tekočine
·	 hladilne	tekočine
·	 tekočine	za	pranje	vetrobranskih	stekel

VZMETENJE IN PODVOZJE

OSVEŽILCI ZRAKA 

·	 vzmeti
·	 amortizerji
·	 stabilizatorji
·	 končniki
·	 zračne	blazine
·	 vezni	odrivni	drogovi

·	 klasični	dišavniki
·	 spreji

PROGRAM ZA GOSPODARSKA	VOZILA	TER	GRADBENO	MEHANIZACIJO
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KAROSERIJA
·	 odbijači
·	 pokrovi	motorja
·	 blatniki
·	 vlečne	sklopke

·	 sedla
·	 zaboji	za	orodja
·	 lepila
·	 sedeži	vozil

·	 nosilci	priklopov
·	 označevalne	table
·	 zaščitna	sredstva



12
/2

01
5

B.H.S. TRGOVINE po vsej Sloveniji 
• PE BREŽICE. 07 49 62 394
• PE ČRNOMELJ ,07 30 62 460
• PE IDRIJA, 05 37 74 721
• PE ILIRSKA BISTRICA, 05 71 41 920
• PE JESENICE, 04 58 33 000
• PE KOPER, 05 99 73 037
• PE KRANJ, 04 51 11 420
• PE LESCE, 04 51 11 449
• PE LJUBLJANA FUŽINE, 01 54 75 690
• PE LJUBLJANA RUDNIK, 01 28 02 280
• PE LJUBNO OB SAVINJI, 03 58 41 114
• PE METLIKA, 07 30 62 461
• PE MORAVČE, 01 36 25 181
• PE NOVO MESTO, 07 39 33 640
• PE NOVA GORICA, 05 39 51 570
• PE POSTOJNA, 05 72 63 291
• PE PTUJ, 02 80 50 550
• PE RAVNE NA KOROŠKEM, 02 821 71 30
• PE SLOVENJ GRADEC, 02 88 22 286
• PE ŠENTJUR, 08 20 57 481
• PE ŠKOFJA LOKA, 04 51 11 430
• PE TRBOVLJE, 03 56 31 831
• PE TREBNJE, 07 34 62 431
• PE VELENJE, 03 7133505.
• PE ŽALEC, 03 71 31 500

KONTAKTI: 

BARTOG d.o.o. Trebnje 
Obrtniška 18 
8210 TREBNJE 

centrala: 07 34 62 400
fax: 07 30 45 701 
e-pošta: info@bartog.si  

Zagreb (CRO)

Graz (A)

Villach (A)

Trieste (I)

Gorizia (I)

LJUBLJANA

Trebnje

Novo mesto

Celje

Murska 
sobota

Maribor

Kranj

Koper

Nova 
Gorica

Škofja 
Loka

Trojane

Sežana Kozina

Kamnik

Jesenice

Sevnica

Podčetrtek

Ravne na Koroškem

Šentjur

Lesce

Tolmin

Idrija

Postojna

Metlika

Žalec

Ilirska 
Bistrica

Ljubno 
ob Savinji

Velenje

Moravče

031 646 333 Mario Keber
051 619 533 Marko Zavrl (tovorni)

051 322 655 Boštjan Ferlin
031 671 389 Jernej Sila
031 735 304 Simon Megušar (tovorni)

041 544 085 Ljubo Prešern
051 373 774 Jure Kovac
041 917 358 Boris Belak (tovorni)

030 307 600 Gašper Križaj
030 612 323 Primož Lajovic




