Vaš partner pri izdelavi stolov.

Vizija
VEZ d.o.o. Pivka bo pomemben akter v lesno predelovalni industriji v EU, v primerjavi z
majhnimi podjetji. V Sloveniji in na tujih trgih bomo zgradili prepoznavno blagovno znamko
VEZ. Z inovativno tehnologijo ciljamo na povečanje kapacitet in predvsem produktivnost
izdelave, s tem pa na nižjo proizvodno ceno, s katero bomo postali bolj konkurenčni. Pri tem
želimo doseči optimalen poslovni rezultat z upoštevanjem sprejetih načel sistema operativnega
vodenja in s stalnim zadovoljevanjem pričakovanj kupcev, zaposlenih, dobaviteljev in okolja.
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O NAS
Naše podjetje ima v slovenskem prostoru že več kot dvajsetletno tradicijo proizvodnje ter prodaje
izdelkov in polizdelkov iz lesa, predvsem iz bukovega furnirja. Podjetje je specializirano za izdelavo
kakovostnih sedišč in drugih polizdelkov iz furnirja: odpreške za stole, kar pomeni sedeže, naslone,
školjke, noge stolov in druge dele za pohištveno industrijo.
Specializirani smo za izdelavo kakovostnih polizdelkov iz križno lepljenega in lameliranega
furnirja. Proces proizvodnje obvladujemo od samega začetka do finalizacije: sortiranje furnirja
po kakovosti, lepljenje furnirja, brušenje furnirja, stiskanje furnirja v kalupih (toplovodno
in visokoferkvenčno stiskanje), obrezovanje in fino brušenje furnirja, lakiranje ali barvanje
furnirja, itd. Bogato znanje in izkušnje na področju predelave lesa je podjetje VEZ z vključitvijo
interdisciplinarnih znanj iz gozdno-lesne verige ter oblikovanja ciljno usmerilo v razvoj novih
polproizvodov, posledično novih tehnologij za izdelavo oblikovanih lepljenih plošč, ki jih trži na
globalnem trgu. Ti izdelki so izdelani iz naravnega materiala bukovega furnirja - lesa listavcev, kar
daje izdelkom trajnostno komponento.
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Osnovni gradnik - FURNIR
Furnir se izdeluje iz najbolj kakovostne hlodovine listavcev
in iglavcev. Plemeniti naravni material, s katerim ustvarjamo
naše zanimive izdelke.

Zgodovina furnirja
Tehnologija furniranja je bila razvita okoli leta 3000 p. n. š. v Egiptu. V deželi, ki je preplavljena s
puščavo in peskom in kjer so bili gozdovi redki ter izjemno dragoceni. Zaradi tega so les želeli
izkoristiti na najbolj ekonomičen način. Ni čudno, da se je ideja o rezanju plemenitega lesa na
tanke »rezine« da bi z njimi prekrili čim večjo površino, rodila ravno tukaj. V Starem Egiptu je bilo
lesa malo, bil je redkost in je bil cenjen enako kot dragi dragulji, s katerimi so umetniško okrasili
pohištvo.

Pridobivanje furnirja
Preden deblo postane furnir, je potrebnih veliko korakov. Da bi dosegli optimalno uporabo in
kakovostno razvrščanje (kvalitativna klasifikacija), so hlodi razvrščeni po odsekih glede na vrsto
lesa, značilnosti rasti, obliko in dolžino. Hlode se pred rezanjem kuha oziroma pari. Glede na vrsto
in barvo lesa se določi trajanje tega postopka. Nato sledi natančno rezanje.

Od furnirja do produkta
Začne se z naročilom materiala (furnirja), ki je glavni element v naši proizvodnji. Sledi dostava in
ročno ločevanje furnirja po kakovostnih razredih. Naslednji korak je razrez furnirja (ročni razrez
na tračni žagi) na določene mere, ki jih zahteva naročeni izdelek. Po opravljenem razrezu sledi
proizvodni proces izdelka.
Naslednji korak je nanašanje lepila. Furnir se v določenih slojih zlaga v stiskalnice, s katerimi se
pridobi želeno obliko izdelka. Nato sledi obdelava izdelka s CNC strojem. Na koncu sledi še fina
obdelava z brušenjem (brusilni stroji ročni in avtomatski). Ko so postopki končani sledi priprava
izdelkov za transport.
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Izbira kvalitetnega materiala

obdelava in predelava

izdelava odpreška

Barvanje in lakiranje
Našim strankam lahko po zahtevah in željah oplemenitimo vrhnjo plast s furnirjem iz
najrazličnejših drevesnih vrst ali z laminati vseh možnih barv in dekorjev.
Nudimo barvanje furnirja z lazurnimi premazi, ki omogočijo, da struktura lesa ostane vidna, kakor
tudi barvanje, ki je popolnoma prekrivna. Našim strankam uredimo tudi različni tekstil, s katerim
kvalirtetno poskrbimo za tapiciranje.
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NOGE STOLOV
in MOSTIŠČA
Pravilna in inovativna oblika pohištva navdušuje uporabnika in mu omogoča udobno in varno
uporabo. Naši stoli so sestavljeni iz kvalitetnih nog ni mostišč, ki zagotavljajo izredno vzdržljivost in
izredno dolgo življenjsko dobo. Različne oblike in možne kombinacije našim strankam omogočajo,
da izberejo pohištvo, ki dosega vse standarde.
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Noga stola A1
Osnovni model nog za stole, narejen
iz kvalitetnega furnirja, ponuja
izjemno vzdržljivost in prenese velike
bremenitve.

Noga stola A2
Zanimiva oblika noge, ki nudi popolno
stabilnost in trdnost. Možne kombinacije
z različnimi nasloni in sedišči.

Noga stola A3
Premium model nog za stole, s svojo
zanimivo obliko navdušuje vse
proizvajalce pohištva. Vse zato, da
navdušimo vas.

Mostišče B1
Klasična oblika, ki ponuja izjemno
udobje in podporo. Z mostičem B1
dosegamo visoko raven kvalitete in
vzdržljivosti.

Mostišče B2
Modernejši dizajn, izjemna prožnost in
trdnost zagotavljata, da lahko z našimi
produkti izdelate izjemne končne
izdelke.

Mostišče B3
Oblika in sestava, ki navdihne in zadosti
potrebe tudi tistih, najbolj zahtevnih.
Napreden dizajn in izjemna prožnost.
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NASLONI
Usmerjeni smo k izdelavi zelo udobnih stolov. Le tega pa lahko dosežemo s pravilno oblikovanimi
naslovni, ki uporabniku nudijo podporo pri sedenju na pravih mestih in točkah. Imamo orodja za
izdelavo najrazličnejših naslonov, ki jih lahko kombiniramo z zanimivimi nogami in sedišči. Vse
skupaj pa lahko popestrimo z široko paleto različnih vrst furnirjev.
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Naslon C1
Osnovna oblika naslona kljub enostavni obliki nudi popolno
podporo pri sedenju in je ergonomsko oblikovana za vaše
udobje.

Naslon C2
Ta oblika je nastala, ko smo strankam želeli ponuditi nekaj
več. Večja ploskev ponuja prenašanje večjih sil in je zato še
bolj trpežna.

Naslon C3
Sedaj jo lahko že poimenujemo klasika. Ovalna oblika
naslonjalu doda pridih večnosti in trajnosti. Z že
pripravljenimi luknjami za vijake.

Naslon C4
Naslednja ovalna oblika, ki jo je možno kombinirati z
različnimi sedeži. Izjemno trdo naslonjalo z zelo dolgo
življenjsko dobo.

Naslon C5
Naslon C5 velja za najbolj inovativnega in privlačnega.
Naslon ima simetrično izrezane luknjice v obliki kvadrata, ki
dopolnijo vsak prostor.

Naslon C6
Najnovejši model naslona, ki je vizualno in tehnično dovršen.
Nudi izjemno udobje in trpežnost ter možnosti kombiniranja.
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SEDEŽI
VEZ d.o.o. Pivka bo pomemben akter v lesno predelovalni industriji v EU, v primerjavi z majhnimi
podjetji. V Sloveniji in na tujih trgih bomo zgradili prepoznavno blagovno znamko VEZ. Z inovativno
tehnologijo ciljamo na povečanje kapacitet in predvsem produktivnost izdelave, s tem pa na nižjo
proizvodno ceno, s katero bomo postali bolj konkurenčni. Pri tem želimo doseči optimalen poslovni
rezultat z upoštevanjem sprejetih načel sistema operativnega vodenja in s stalnim zadovoljevanjem
pričakovanj kupcev, zaposlenih, dobaviteljev in okolja.
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Sedež D1
Sedež D1 se uporablja za bolj enostavne stole,
ki pa nudijo popolno udobje. Kot vse ostale
sedeže, je možno izdelati z različnimi furnirji.

Sedež D2
Naslednja klasična oblika je sedež D2.
Štiroglada oblika z zaobljenimi robovi omogoča
enostavno kombiniranje z nasloni in nogami.

Sedež D3
Kvalitetni sedež, z že pripravljenimi luknjicami
za vijake. Sedež zagotavlja udobje in trdnost ter
dolgo življenjsko dobo.

Sedež D4
Minimalistična oblika predstavlja vizualno
privlačnost in v kombinaciji z izbranim
naslonjalom obogati vsak prostor.
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ŠKOLJKE
V našem podjetju se zavedamo, kako pomembno je kvalitetno sedenje in udobje. Zato razvijamo
izdelke, ki so prilagojeni tem potrebam in zadostujejo vsem vašim zahtevam in zahtevam vaših
strank. Imamo veliko število različnih orodij, ki nam omogočajo izdelavo najrazličnejših školjk za
stole. Le te pa lahko obogatimo tudi z različnimi barvami in laki.
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Školjka E1
Osnovna oblika školjke, ki ponuja popolno podporo celotnega sedišča in
naslonjala. Enostavna oblika, katera omogoča različne kombinacije.

Školjka E2
Školjka E2 z zaobljenim robom, ki ponuja popolno udobnost uporabniku.
Luknja na naslonjalu omogoča enostavno premikanje stola.

Školjka E3
Model školjke E3 je eden izmed tistih modelov, ki že od daleč navdušijo
uporabnika in ga prepričajo z elegantnim videzom.

Školjka E4
Zasnova je podobna školjki E2, razlikuje pa se po številnih luknjicah na
naslonjalu, ki poskrbijo za izjemen in zanimiv izgled.

Školjka E5
Naš najnovejši izdelek je školjka E5, ki je ergonomsko oblikovana za
udobno sedenje. Izredno trpežna in obstojna školjka.
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Cilji
Osnovni cilji podjetja so vse od začetkov poslovanja bili sledeči:
- Vrhunska kakovost
- Inovativnost
- Prilagodljivost specifičnim zahtevam kupcev
- Nenehno učenje in izpopolnjevanje naših produktov in storitev
Uspešna rast podjetja ter dolgoletni obstoj kažeta na to, da imamo vsaj v grobem pravilno
zastavljene cilje.
Slovenija spada med najbolj gozdnato državo v EU. Pokritost Slovenije z gozdom je približno
60%, pri čemer nam to predstavlja enega najpomembnejših naravnih virov in za Slovenijo najbolj
perspektiven material, saj lahko zanj povemo, da ga imamo v izobilju, hkrati pa lahko rečemo, da
ima lesna industrija dolgo in bogato tradicijo.
Podjetje VEZ d.o.o. Pivka je podjetje s skoraj petindvajsetletno tradicijo na področju lesne
industrije. Izdelujemo visoko kakovostne produkte (polizdelke) iz lesa, pri čemer sta gotovo
najbolj pomembna kakovost produktov brez napak in grč, kar dosegamo z nabavo izvrstnega
furnirja. Če povzamemo analizo panoge lesarstva v Sloveniji (podrobneje predstavljena
v poglavju 3) lahko iz nje izluščimo, da je v zadnjih 5 letih rasla ter da se povečuje dobiček,
prodaja in pa dodana vrednost na zaposlenega. Tudi pohištvena panoga (panoga, ki je odvisna
od predelave in obdelave lesa) kaže pozitivne trende rasti. Ugodni rezultati pohištvene panoge
ugodno vplivajo tudi na trende predelave in obdelave lesa.
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Poslanstvo
Poslanstvo podjetja je s proizvodnjo kakovostnih polizdelkov dosegati visoke cenovne
razrede in s tem dvigniti zadovoljstvo zaposlenih. Značilnost naših izdelkov in storitev
bo tudi v prihodnje najvišja možna raven kakovosti v najširšem smislu. Pri tem bomo
upoštevali želje kupcev po najvišji kakovosti polizdelkov, dobavljenih ob pravem
času in po konkurenčni ceni. Z razvojem, temelječim na lastnem znanju in ekološkim
delovanjem, bomo prispevali k dvigu kakovosti življenja v svojem lokalnem okolju ter tudi
širše v Republiki Sloveniji ter izven meja.
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