
ACO d.o.o. v praksi

Vinska klet Marof

Gospodarsko posestvo Marof (Maierhof) v 
običajni kompoziciji podeželskega dvorca in 
pripadajočih gospodarskih poslopij, ki se dr-
žijo hrbta grebena zahodno od vasi Mačkovci 
v Prekmurju, obstaja že 120 let. Programska 
in gradbena prenova celotnega kompleksa 
je vzpostavila dvorec v originalno stanje, 
gospodarski objekti so se zamenjali z novimi, 
prilagojenimi novim funkcijam in tehnologijam 
- vse v sodelovanju z regionalnim Zavodom za 
varovanje kulturne dediščine. 
Prvo od teh poslopij je vinska klet, v kateri 
nastajajo vina nove blagovne znamke Marof. 
Vinogradi kleti v obsegu 40 hektarov se 
razprostirajo po okoliških gričih in dajejo 
300.000 litrov vina na leto. Prvi letnik vina, 
2009, je bil nagrajen z več Decanterjevimi 
priznanji. Vinska klet Marof je del skupine 
Panvita d.d..

Podolžnost kleti sledi topografiji terena, z 
osnovno volumsko kompozicijo pa sprejema 
podrejeni položaj v odnosu do dvorca in 
stare lipe. Streha je po smernicah Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine krita z rdečo opeko,
kritino nekdanjih gospodarski objektov. 

Fragmentacija površine fasadne opne ustvari 
množico vertikalnih letev, ki jih objema 
grozdje. Panoramsko okno na zahodni fasadi 
obiskovalca kleti poveže z vinogradi na pobo-
čjih in dolino pod njimi, serija lin na nasprotni 
strani prostora pa odpira pogled v kleti. 
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Vgrajeni proizvodi: 
Linijski požiralniki z režo iz nerjavečega jekla 
ACO Modular

Mala čistilna naprava ACO Clara

Lokacija:         Mačkovci
Naročnik:                    Panvita Marof d.o.o. 
Arhitektura:      Studio Kalamar d.o.o.
Zmogljivost:               ca.300.000 litrov                    
                                 (80.000 hrastovih sodov)
Površina:       1.200 m2 
Izvedba:       2009
Vrednost investicije:    (skupaj s prenovo dvorca 
                                     Szarpay) 3,2 mio. €
                                 www.marof.eu

Vidni del objekta nad terenom predstavlja 
samo sprejem obiskovalcev (severna stran) in 
sprejem ter drobljenje grozdja (južna stran). 
Večina volumna se skriva pod terenom. Tukaj 
si sledijo prostori tehnološkega postopka - 
stiskalnica grozdja, kovinske in lesene posode 
za vino, laboratorij, polnilnica in skladišče 
steklenic. Zemeljska masa tu zagotavlja 
stalno temperaturo 14 stopinj Celzija, 
dodatna energija je potrebna le za ohlajevanje 
kadi z grozdjem med postopkom fermentacije. 
Ob vznožju pobočja pod vinogradi je zbiralni 
bazen, v katerega se steka voda iz okoliških 
vinogradov za ponovno zalivanje.

Objekt z vseh strani objemajo vinogradi in 
vinogradi so vse, kar se iz objekta vidi.

Visoka tehnologija si v vinski kleti Marof, 
poda roke s tradicionalnim pridelovanjem vin, 
moderno okolje je zlito z naravo in ponuja 
nepozabno doživetje za vse čute. 
V pritličju se razprostira soba za degustacije 
s čudovitim odprtim pogledom na prostrane 
vinograde in okoliško naravo. 

V kleti se obiskovalcu razkrije povsem nov 
svet. Dovršeno oblikovana vinska klet z 
modernimi surovimi betonskimi zidovi, v 
kombinaciji z lesom in nerjavečim jeklom 
ustvarja pravo vzdušje za pridelovanje in 
hrambo vin višjega razreda. 

Najsodobnejša tehnološka oprema za kletarje-
nje v vsakem delu kleti govori o tem, da stoji 
za ustvarjanjem vin resna in dolgoročna vizija.

V prvem nadstropju se z malega balkona 
lahko razgledate naokoli po vinogradih in 
bazenu, ugnezdenemu med padajoče griče. 

Na objekt je podjetje ACO d.o.o. dobavilo 
kanalete z režo iz nerjavečega jekla, kvaliteta 
materiala AISI 316 TI namenjene odvodnjava-
nju tehnoloških vod.  

Kanalete so vgrajene v skoraj vseh kletnih 
prostorih na različnih mestih odvisno od tega 
ali so namenjene odvodnjavanju vode, ki se 
uporablja za čiščenje in vzdrževanje objekta
ali pa se gre za odvodnjavanje tekočin, 
ki nastanejo tekom predelave grozdja ali 
čiščenja in vzdrževanja vinskih sodov in ostale 
tehnološke opreme.  

Viri: spletna stran Studio Kalamar d.o.o., prospekt Vinska 
klet Marof, www.marof.eu, arhiv ACO d.o.o.

Posebna-protizdrsna-oblika pokrivne rešetke na 
kanaleti zagotavlja dodatno varnost zaposlenih.


