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SLOVENSKO POHIŠTVO V BEOGRADU

Jugoslovansko tržišèe postaja vedno bolj zanimivo tudi za slovenske

pohištvenike. To dokazuje tudi prvi salon slovenskega pohištva, ki ga je julija v

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

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

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

NOVI IZDELKI SKUPINE SUPERFORM
Si predstavljate Iesene kuhinjske dodatke, ki jih razkazujete kot pred
kratkim kupljen mercedes ali pa kot najnovejše èevlje od Prade? Z novo
kolekcijo kuhinjskih dodatkov za angleško tržišèe si boste to Iahko (z malo
poguma) privošèili. Kolekcija vkljuèuje desko, nožnik, deskonožnik in
posodo za jedilni pribor. Vsak izdelek je zasnovan modularno, in omogoèa
enostavno dodajanje s pomoèjo sistema magnetov ob kromiranih stranicah.
Prototipi so izdelani iz masivnega bukovega Iesa, širinsko ali debelinsko
Iepljeni in naoljeni z Ianenim oljem (soavtor: Peter Šenk, univ. dipl. inž. arh.,
tehnièno svetovanje: Marko Zupanèiè, univ. dipl. inž. Iesarstva).
Ali Iahko tla postanejo element, ki preoblikuje obstojeèi pisarniški prostor in
mu s tem vdihne nov karakter? Èe tla postanejo tridimenzionalen element
prostora in se združijo s funkcijo mize, je to mogoèe. Miza se dvigne od tal,
kjer je to potrebno. Material med mizo in tlemi spremeni barvo in teksturo,
tako kot na prilner olupek rdeèega jabolka. Miza ohrani stik s tlemi zaradi
samonosilnosti in zaradi neoviranega gibanje po 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

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

znamka SERVUS vkljuèuje pestro izbiro servirnih vozièkov in drobne
galanterije (stojala za nože, deske za rezanje, škatle za kruh .. .). Pod
blagovno znamko NOVOGARDEN prodajajo vrhunsko vrtno pohištvo iz

akacijevega in bukovega Iesa. Najveè njihovih izdelkov prodajo pod

blagovno znamko NOVOLES. Sem sodi širok program stolov (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.

Novoles je pred kratkim v Chicagu opremil 300 hotelskih sob.
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