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Sejemski časopis

“Od ideje do ključa” je temeljno vodilo našega kolektiva
Prav je, da v fazi razmišljanja pristopite in nam zaupate svoje želje,
ideje in cilje, usmerjene v vaš življenjski projekt. Naš projektivni biro se
že desetletja ukvarja izključno z gradnjo in projektiranjem hlevov.
Danes nismo več zadovoljni z odlično opremljenimi hlevi, ampak želimo
ustvarjati uspešne kmetije in podjetja na podeželju, ki bodo tudi našim otrokom in vnukom zagotavljale razvoj in dostojno življenje.
Podjetje Kancler in prodajni program sta se širila postopoma skozi desetletje z malimi koraki. Del pomembne odločitve je leta 2003 predstavljala nova
dimenzija naročanja hlevske opreme. Z najobširnejšim katalogom hlevske
opreme Patura – Top rural smo mladim prevzemnikom in izkušenim rejcem
ponudili ideje in rešitve v sistemski gradnji hleva, prav tako nakup samostojnih
proizvodov, ki so v vsakodnevni uporabi v hlevu za dobrobit živali.
Svoj program smo z leti izpopolnili s sistemi za mletje in mešanje žit ter sistemi za transportiranje in shranjevanje žit. V letu 2013 smo ponudbo popestrili
s programom »Pro-sistem«, ki zajema silažne folije, protivetrne mreže, ponjave
in cerade.
Zremo v prihodnost. Vaša kompetenca je pridobivanje energije, saj ste na
tem področju kot kmetovalec že od nekdaj strokovnjak – pri delu z lesom,
šoto, olji, mazivi ali prenosu energije. Naša kompetenca je izgradnja malih ali
mikro bioplinskih naprav od 7 kW do 5 0kW in prav tako enakih kogeneracij na
lesni plin. Zelene subvencije EU so bile namenjene poštenemu kmetijskemu
proizvajalcu, ki veliko truda in energije vlaga v pridobitev, pridelavo in prirejo
osnovnih živil – dobrin za človeštvo. Samo kmetovalci imate pravice do dotacij, pod katere se podpiše zelena energija. Za to zavestno ne smemo uporabljati hrane, ampak medij, ki je končni proizvod primarne predelave hrane ali
odpadni material v lesno predelovalni industriji.
Zavedamo se, da krojimo prihodnost marsikaterega slovenskega kmeta, ki
išče pravo rešitev v želji olajšati delo v hlevu sebi in potomcem.
Izklesale so nas dolgoletne izkušnje v gradnji hlevov in vsakodnevno iskanje rešitev v funkcionalnosti in izboljšavah. Vaš hlev bo unikaten, zato bomo
tako pristopili tudi do vas.
Dediščina naših prednikov in sanje naše mladine nam nudijo upanje
za svetlo prihodnost. Sodobna tehnologija in marljivost slovenskega
delavca pa sta orodje, s katerim lahko dosežete svoje cilje. Naloga skupine TOP RURAL je najti najbližjo pot do vaših ciljev.

