LESARSKI UTRIP V LETU 2012:
Revija Lesarski utrip je strokovno-informativna revija za sodobnega lesarja.

LU 141 / Izid: 5. 3. 2012
Tema: Lesena gradnja in stavbno pohištvo
»Pospešeni razvoj treh osnovnih načinov montažne gradnje z lesom (skeletni, okvirni in
masivni) ter opremljanje individualnih in javnih stavb z izdelki stavbnega pohištva so
dejavniki, ki odlično vplivajo tudi na (ne)uspešnost lesno-industrijske proizvodnje, ki les v
kombinaciji z drugimi materiali pretvarja v izdelke z višjo dodano vrednostjo.« – več o tem
preberite v prispevku »Slovensko lesno stavbarstvo« prof. dr. Mirka Tratnika, ki je med
drugim napisal tudi:
V Sloveniji imamo lesa dovolj - izkoristimo ta obnovljivi vir na najboljši možni način.
V Sloveniji imamo bogato tradicijo gradnje z lesom, ki pa se je ne zavedamo dovolj.
Za oživitev proizvodnje lesenih stavb, oken in vrat bo treba »počakati«na oživitev domače
gradbene konjunkture.
Preberite tudi:
LIP Bled inovacija: 3D arhitekturni prikaz vrat
Prednosti in pasti uporabe termično modificiranega lesa, Gregor Rep, Silvaprodukt, d. o. o.
Pregled registriranih biocidnih pripravkov za zaščito lesa na slovenskem tržišču, dr. Miha
Humar
Problemi vlage v izolirani leseni konstrukciji, Blaž Primožič, Proform d.o.o.
Izdelava oken in vrat na CNC- obdelovalnih strojih, Marko Krek
Proizvodnja lesnih sekancev v Sloveniji, Tina Čebul in dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut
Slovenije
Šesta licitacija visokokavostnega lesa v Sloveniji, Jože Jeromel, Jože Mori
LU 142 / Izid: 23. 5. 2012
Tema: Sodobni materiali od nabave do uporabe
Lesarski almanah – LU 143 / Izid: 20. 7. 2012
LU 144 / Izid: 19. 10. 2012
Tema: Prihodnost mizarski delavnic
LU 145 / Izid: 20. 12. 2012
Tema: Pohištvo in dodana vrednost

NAŠ DOM, februar/marec 2012

BIVANJE V NAJBOLJŠEM POMENU BESEDE
OPREMLJAMO
26 Paradni konji slovenskih proizvajalcev pohištva za jedilnico
MODNO IN UDOBNO
30 Kamin vsekakor, a kam ga postaviti
IZ TUJIH LOGOV

38 Opremljamo po Špansko
DIZAJN
46 Dovršene oblike naravnega materiala
VRHUNSKO OPREMLJENO
50 Muransko steklo sinonim za lepoto

IZ SKICIRKE ARHITEKTA
54 Za prijazen sprejem
56 Kam z mokrimi dežniki?
BIVANJE PO FENG ŠUJU
58 Funkcionalno in dekorativno pospravljanje
PRAKTIČNO
70 12 nasvetov za varčevanje z energijo
EKO KOTIČEK
74 Ekološko in varčno sodobno pranje perila

DDS – nemška revija, najdete pa lahko zanimive ideje za
izdelek

LES WOOD, številka 1 - 2/2012

Zanimivi prispevki:
Jelovica z najdaljšo tradicijo izdelave montažnih hiš v Sloveniji
Olja so naravna zaščita za les
Proizvodnja in poraba primarnih lesnih izdelkov – furnirne (vezane) plošče, Mitja Piškur
Inovatorka svetovnega slovesa – gospa Erika Drobnič se predstavi
šesta licitacija vrednega lesa v Sloveniji

