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GREENline
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Vrata s pokončno strukturo furnirja
modeli GREENLINE
HRAST GRČA - DIVJA STRUKTURA
GREENLINE
hrast grča
belo oljen
DIVJA STRUKTURA
model LIFELINE PN6

hrast grča krtačen
natur lakiran

hrast grča krtačen
belo oljen

hrast grča krtačen
oljen

hrast grča
oljen

hrast grča krtačen
mat lužen lakiran

hrast grča
natur lakiran

hrast grča mat lužen
lakiran
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GREENLINE
oreh lakiran
model DIVIDEline s sredinskim
polnilom in nadsvetlobo
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GREENLINE
hrast evropski
belo oljen

1

2

3

4

5

6

7

8

1-hrast evropski krtačen oljen
2-hrast evropski oljen
3-hrast evropski krtačen natur lakiran
4-hrast evropski natur lakiran
5-hrast evropski krtačen belo oljen
6-hrast evropski belo oljen
7-hrast evropski krtačen mat lužen lakiran
8-hrast evropski mat lužen lakiran

14

Razgibana površina iz sestavljenega furnirja
omogoča pester nabor barv in vzorcev.

GREENLINE
bukev suhobrušena

GREENLINE
smreka grča krtačena

GREENLINE
bukev

GREENLINE
jelša tonirana

GREENLINE
javor
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“

Narava prepriča s
prvinskostjo. Njeni
ljubitelji zato prisegajo na
umirjene barve in oblike,
ki o svoji kakovosti pričajo
same. Enotna površinska
struktura se prilega tudi
modelom z izrezi.

GREENLINE
oreh lakiran
model LIFELINE PN2
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PRESTIGE
»Prava« popolnost ne obstaja. Ne obstaja pri ljudeh in ne obstaja
pri stvareh okoli nas, zato sprejmimo in spoštujmo naravne
značilnosti gozdov, tako kot sprejemamo drug drugega.
Sprejemamo in cenimo lepotne napake, ki nam jih poklanja narava.

GREENLINE PRESTIGE
Hrast »Alteiche«
oljen

VIVACELINE / F4 PRESTIGE
Hrast »Alteiche«
mat lakirano

VIVACELINE / F4 PRESTIGE
Hrast »Alteiche«
oljen

GREENLINE PRESTIGE
Hrast »Alteiche«
mat lakirano
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(NE)POPOLNI
HRAST
Tako kot ljudje tudi drevesa niso popolna. Če
se osredotočimo na določeno drevesno vrsto,
recimo hrast, bomo v njegovi strukturi odkrili
številne napake, kot so grče in razpoke. Pa bi te
nepravilnosti res lahko poimenovali napake?

Les je namreč že od nekdaj cenjen gradbeni
material in ostaja pomemben element
prihodnosti. Pretekli trendi so se nagibali
predvsem k enakomernosti, zato uporabi
vrste lesa in umetnih materialov, ki so nam
to omogočali, danes pa se spet nagibamo k
naravnemu stanju stvari. Les je postal sinonim
za povezanost z naravo, udobje ter občutek
domačnosti in topline. Njegove napake, tokrat

jim recimo lepotne napake, izžarevajo divjino ter
hkrati poudarjajo edinstvenost in karakteristiko
lesa. Potrebuje našo skrbnost in zavedanje
njegove vrednosti.
»Prava« popolnost ne obstaja. Ne obstaja pri
ljudeh in ne obstaja pri stvareh okoli nas, zato
sprejmimo in spoštujmo naravne značilnosti
gozdov, tako kot sprejemamo drug drugega.
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MACESEN
MACESEN je naš edini iglavec, ki pozimi
odvrže svoje iglice. Sprehod skozi macesnov
gozd je nekaj posebnega. Ker krošnje
prepuščajo veliko svetlobe, je tak gozd
svetel. Zato se tudi macesnova furnirana
vrata lepo podajo v svetle in moderno
oblikovane prostore. Les je gost, težak in
trpežen, zaradi česar iz njega izdelujemo
izdelke z zagotovljeno trpežnostjo.

GREENLINE
macesen grča krtačen
natur lakiran

VRATA S POKONČNO STRUKTURO FURNIRJA
modeli GREENLINE - MACESEN GRČA

PRAVLJIČNI
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VRATA S PREČNO STRUKTURO FURNIRJA modeli VIVACELINE - MACESEN GRČA

VRATA S PREČNO STRUKTURO FURNIRJA modeli VIVACELINE - MACESEN

VIVACELINE / F4
macesen grča
krtačen
natur lakiran

VIVACELINE / F4
macesen krtačen
natur lakiran

VIVACELINE / F4
macesen grča krtačen
mat lužen lakiran

VIVACELINE / F4
macesen krtačen
mat lužen lakiran

Staro ljudsko izročilo pravi, da naj bi v macesnovih gozdovih živele gozdne vile. In prav
vile naj bi bile tiste, ki so macesen želele razvedriti, ko si je zaželel da bi tudi njemu iglice
plesale v vetru kot listje ostalih dreves. Iglice so se mu spremenile v mehke zelene liste.
Vse dokler ni z gora privihrala nevihta in mu polomila veje in raztrgala liste. Nato je prosil
dobre vile naj mu vrnejo iglice. A v opomin je dobil takšne, ki vsako jesen pozlatijo in
odpadejo kot listje z listavcev. Ker imajo rade macesnov gozd, naj bi še vedno domovale
v njem.
Naj z izbiro izdelkov iz macesnovega lesa dobre vile naselijo tudi vaš dom.

VRATA S POKONČNO STRUKTURO FURNIRJA
modeli GREENLINE - MACESEN

GREENLINE
macesen krtačen
mat lužen lakiran

GREENLINE
macesen krtačen
natur lakiran

GREENLINE
macesen grča krtačen
mat lužen lakiran

