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SLOVENSKOPOHIŠTVOV BEOGRADU

PODCRTANO

Jugoslovansko tržišèe postaja vedno bolj zanimivo tudi za slovenske

pripravila: Ivan Ferjanèiè;Mitja Gruden,univ. dipl. inž. Ies.

središèu Beograda odprlo kar 14 slovenskih podjetij: Svea, Alples, Tom

pohištvenike. To dokazuje tudi prvi salon slovenskega pohištva, ki ga je julija v
Oblazinjeno pohištvo, Meblo, Glin, Studio P, Nova Oprema, Murales, Stilles,
Emok, Krasoprema, Ilc, Kli Logatec in Kovinska industrija 19. Pri odprtju salona
sta sodelovali tudi trgovsko podjetje ABC trgovina iz Ljubljane in podjetje

NOVIIZDELKISKUPINE
SUPERFORM
Si predstavljateIesenekuhinjskedodatke,ki jih razkazujetekot pred
kratkimkupljenmercedesali pa kot najnovejšeèevljeod Prade?Z novo
kolekcijokuhinjskihdodatkovza angleškotržišèesi bosteto Iahko(z malo
poguma)privošèili.Kolekcijavkljuèujedesko,nožnik,deskonožnikin
posodozajedilni pribor. Vsakizdelekje zasnovanmodularno,in omogoèa
enostavnododajanjes pomoèjosistemamagnetovob kromiranihstranicah.
Prototipiso izdelaniiz masivnegabukovegaIesa,širinskoali debelinsko
Iepljeniin naoljeniz Ianenimoljem (soavtor:PeterŠenk,univ. dipl. inž. arh.,
tehniènosvetovanje:MarkoZupanèiè,univ. dipl. inž. Iesarstva).
Ali Iahkotla postanejoelement,ki preoblikujeobstojeèipisarniškiprostor in
mu s tem vdihnenov karakter?Èe tla postanejotridimenzionalenelement
prostorain se združijos funkcijo mize,je to mogoèe.Mizase dvigneod tal,
kjer je to potrebno.Materialmed mizoin tlemi spremenibarvoin teksturo,
tako kot na prilner olupekrdeèegajabolka.Mizaohranistik s tlemi zaradi
samonosilnostiin zaradineoviranegagibanjepo prostoru.
Info: superform, projektiranjeoblikovanje; Marjan Poboljšaj, univ. dipl. inž. arh.;
Anton Žižek, univ. dipl. inž. arh.; GSM: 041 790 899, e-naslov: superform@email.si

Slolux iz Beograda. Da gre za pomemben korak pri navezovanju gospodarskih
stikov med državama, je potrdila tudi udeležba slovenskega veleposlanika
Boruta Šukljeta in podpredsednika Privredne komore Draga Šofranca na

otvoritveni slovesnosti.

NOVOLESOVO
.POHIŠTVO PO MERl"
V ponudbi podjetja Novoles postaja vse pomembnejša tudi izdelava
pohištva po meri. Pri tovrstni proizvodnji so odprte številne možnosti: od
izdelave pohištva po predloženih naèrtih, prilagoditve obstojeèih
Novolesovih programov ali pa razvoj novega pohištva. Najveè izkušenj
imajo pri opremi hotelskih sob in pisarn. Pohištvo je obièajno izdelano iz
furnirane iverne plošèe in masivnega Iesa. Les se tudi kombinira s
številnimi drugimi materiali, npr. kovino, plastiko, marmorjem ipd.
Podjetje Novoles ima v svojem proizvodnem programu izjemno široko
paleto polizdelkov, pohištva in Iesne galanterije.
Pohištvo prodajajo pod tremi Iastnimi blagovnimi znamkami: blagovna

znamkaSERVUSvkljuèuje pestroizbiro servirnihvozièkovin drobne
galanterije (stojala za nože, deske za rezanje, škatle za kruh .. .). Pod
blagovnoznamkoNOVOGARDEN prodajajo vrhunsko vrtno pohištvo iz
akacijevega in bukovega Iesa. Najveè njihovih izdelkov prodajo pod

blagovnoznamkoNOVOLES.Semsodi širok programstolov (tudi otroški
stolèki), gugalnikov, miz, postelj, kredenc, spalnic in mladinskih sob.
Med njihove polizdelke sodi proizvodnja mokrega furnirja, razliène vrste
vezanih plošè (njihove vezane plošèe vgrajujejo v klavirje Petroff),
pohištveni elementi iz slojastega Iesa, Ietve za Iežišèa, decimirani elementi,
masivne Iepljene plošèe, plastificirani predali, predali iz vezane plošèe,
pohištveni elementi iz plastificirane iverne plošèe, struženi elementi ipd.
Novolesje pred kratkimv Chicaguopremil 300 hotelskihsob.

