
TRADICIJA IN KAKOVOST

SKRBEN IZBOR LESA
Naše poslanstvo je izdelava 
lesenih lepljencev najvišje 
kakovosti. S predanostjo izbiramo 
in kombiniramo lepo raščen les. 
Naši lepljenci vidne kvalitete 
zadovoljijo tudi najzahtevnejše 
oko.

ZGODOVINA PODJETJA
Tradicijo predelave lesa v nedrju zgornje 
savinjskih gozdov negujemo že tri generacije. 
Prvo vodno žago je postavil naš ded l. 1960. Leta 
1990 pa so nastali zametki današnje proizvodne 
linije, specializirane za izdelavo lepljencev. 

CERTIFICIRANA KAKOVOST
Naša proizvodna linija omogoča izdelavo 
in dobavo manjših naročil sestavljenih iz 
lepljencev različnih dimenzij in dolžin. Kakovost 
izdelave zagotavljamo z bogatimi referencami 
pridobljenimi skozi desetletja in z vsemi 
potrebnimi certifikati.

LJUDJE IN TEHNOLOGIJA 
Iz leta v leto povečujemo proizvodne 
zmogljivosti in posodabljamo proizvodne 
procese. A hkrati naš najpomembnejši kapital 
ostajajo ljudje, s katerimi gradimo dolgoročne 
poslovne odnose: naši zaposleni in naši poslovni 
partnerji.
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BSH IN KVH
LEPLJEN LES

KAKOVOST IN 
ZANESLJIVOST

OGLASITE
SE NAM



Poslovni model nam omogoča 
visoko odzivnost, ves čas pa 
držimoi tudi zalogo lepljencev 
standardnih dimenzij. Imamo 
lasten vozni park, ki omogoča še 
posebej hitro odzivnost v nujnih 
primerih. 

HITRA
DOBAVA

PROIZVODNI ASORTIMAN
Specializirani smo za izdelavo BSH in KVH lepljencev. Strankam 
nudimo tudi CNC obdelavo.
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Lepljence vseh zgoraj navedenih širin izdelujemo do višine 600 mm s 40 mm koraki.
Največja dimenzija znaša 220x1300x18000 mm.

BSH lepljeni tramovi  / Standardne dimenzije v mm

BSH lepljen les

Vrsta lesa: smreka ali po naročilu

Dolžina (maks.): 18 m

Višina in širina (maks.): 22x130 cm

Strojno sušeno, vlaga: 12% +-2%

KVH lepljeni tramovi

Vrsta lesa: smreka ali po naročilu

Dolžina (maks.): 13,5 m

Višina in širina (maks.): 8x24 cm

Strojno sušeno, vlaga: 12% +-2%

Lepljen les

Standardne dimenzije brun (cm): 8x20, 10x20, 12x20, 16x20, 20x20, 24x24

Vratne frize

Zgornja plast debelina 5 mm in 15 mm, brez grč in napak, D4 lepilo 72x145

Srednja plast debelina 56 in 32 mm, vzdolžno laminirana 42x145

Vrste lesa smreka ali po naročilu

Dolžine (cm) 80  90  100  120  210  220

Okenski okvirji / dimenzije v mm

DKD* poljubne dolžine  72x88 72x115 72x145 84x88 84x115 84x145

DKK* poljubne dolžine   72x88 72x115 72x145 84x88 84x115 84x145

KKK** standardno 6m     72x88 84x88 / / 84x115 84x145

*Poljubne dolžine 
**standardna dolžina 6 m 
Standarden les je smreka, ostale vrste lesa po naročilu.

Les je pooblan na vseh štirih straneh. Lepljence pred transportom zavarujemo s streč folijo. Uporabljamo 
melaminska lepila, ki ustrezajo ekološkim standardom. Vgradnja naših lepljencev je možna v notranjih in 
nadkritih zunanjih prostorih.


