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Nov član GZS

Članski center 

GZS

Za več informacij o članstvu v GZS se obrnite na 
Članski center GZS. Tanja Jamnik, 01 58 98 105 ali 
tanja.jamnik@gzs.si.

»Naša glavna zaveza 
je zagotavljanje 

visokokakovostnih 
in inovativnih 

rešitev ter 
zanesljivega 

partnerstva, ki 
postavlja ljudi in 

dragocene odnose 
na prvo mesto.« 

Rotoinox

Procesne posode,  
ki jih želijo vsi farmacevti
Podjetje Rotoinox na področju procesnih posod postavlja nove standarde. 
Barbara Perko

Podjetje Rotoinox bo prihodnje leto obeležilo 
pomemben mejnik, saj bodo praznovali 40. obletnico 
delovanja podjetja. »V vsem tem času smo razvili viso-
kotehnološke rešitve za največje evropske projekte v 
kemijski in farmacevtski industriji. Uspeli smo posta-
viti nov standard delovanja tako na področju izbora 
in obdelave materialov kot tudi pri snovanju visoko-
tehnoloških procesnih sistemov, na kar smo izjemno 
ponosni,« pravijo v podjetju. 

Rotoinox je nov član Gospodarske zbornice 
Slovenije. Zakaj so se odločili za članstvo v GZS? 
»GZS je pomembno panožno združenje, ki združuje 
najuglednejša podjetja in strokovnjake v Sloveniji. V 
GZS smo se včlanili z željo po širjenju naše poslovne 
mreže, izmenjavi dobrih praks in mnenj ter pomoči pri 
naši nadaljnji poslovni poti.« 

Delajo za farmacevtske velikane

Podjetje ponuja procesno in tehnološko opremo, 
namenjeno predvsem farmacevtski, biofarmacevtski 
in kemijski industriji. Njihovi kupci so farmacevtska 
podjetja in korporacije, med drugim Novartis, Pfizer, 
Roche, Takeda, Novo Nordisk, Bilthoven Biologicals, 

Lek in Krka. Poslujejo predvsem na področju severne 
in zahodne Evrope, pri čemer so njihovi najpo-
membnejši trgi Avstrija, Belgija, Nizozemska in 
Nemčija. »V bodoče nameravamo okrepiti prodajo na 
obstoječih trgih in prodreti v skandinavske države, 
Rusijo in Ukrajino ter Anglijo,« napovedujejo v podje-
tju Rotoinox.

Njihove posode dajejo strankam konkurenčno 

prednost

Njihove storitve in proizvodi vključujejo tako inženi-
ring in proizvodnjo celostnih proizvodnih sistemov 
kot proizvodnjo posameznih enot. Zagotavljajo 
celovite procesne rešitve, ki so skladne z najstrož-
jimi okoljskimi zahtevami, standardi kakovosti in se 
odzivajo na vse zahteve strank. »Posebej močni smo 
v načrtovanju in proizvajanju visokokakovostnih 
procesnih posod, ki so varne in zanesljive ter dajejo 
strankam konkurenčno prednost.« Procesne posode 
so zasnovane in izdelane skladno s predpisi in strogim 
programom Quality Assurance, ki ga uporabljajo v 
družbi. »Kot plod lastnega inženiringa smo razvili tudi 
linijo mobilnih procesnih posod, ki odgovarjajo na 
potrebe farmacevtske industrije po razvijanju vedno 
novih proizvodov in postopkov za izdelavo. Mobilne 
procesne posode predstavljajo stroškovno učinkovit 
način za izpolnjevanje spreminjajočih potreb podjetja 
in so danes vse bolj popularne v tej branži.« 

Podjetje je trenutno v fazi prenove proizvodnih 
procesov. Velik del prenove predstavlja avtomatiza-
cija oz. robotizacija proizvodnje, ki jim bo omogočila 
zagotavljanje stalne kakovosti končnih proizvodov, 
izboljšanje produktivnosti in ureditve procesov in 
ekonomičnosti proizvodnje.  gg
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