
Projekt ALPTREES – katalog izdelkov



ŠTUDENTSKE SANJE

Avtorji: Lara Drobič, Lan Terbovšek, Mark Alauf

Vrsta lesa: robinija

Opis: Naš izdelek je uporaben predvsem za majhna stanovanja. 
Sestavljen je iz mize, dveh stolov in dveh stolčkov. Vse se zloži 
skupaj, zato zavzame manj prostora.

sl en



STOL5

Avtor: Urban Dolinar, Gal Udovič, David Ušeničnik

Vrsta lesa: robinija

Opis: Stol je zanimiv, saj se iz enega stola z intarzijo 

šahovnice razstavi v 5 stolov. Najmanjši stol je 

predalnik za shranjevanje figur ali ostalih reči. Izdelek 

je inovativen, razstavljiv, zabaven, prenosljiv in 

prihrani veliko prostora. 

sl en



HOWERBIKE

Avtor: Samo Erzar Frantar

Vrsta lesa: rdeči hrast

Opis: Začetna ideja je bila poceni in ekološko prevozno sredstvo. 
Kolo je ergonomsko in vsestransko uporabno za 
vsakodnevno uporabo.

sl en



MIZA RILL

Avtor: Enej Rogelj, Urh Grilc

Vrsta lesa: parjena robinija, breza

Opis: Najina miza je unikatna, saj se s pomočjo vrvi  ustvarja 
efekt lebdenja. Izdelek je privlačen za oči, saj rogeljne vezi 
ustvarijo kontrast med temnim in svetlim lesom. 

sl en



KOCKA UPORABNOSTI

Avtor: Klemen Iglič

Vrsta lesa: češnja, češnjev furnir, smreka, furnirska plošča

Opis: Uporabnost, unikatnost, zložljivost in večnamenskost.

sl en



KOVČEK ZA KITARO

Avtor: Lovro Koprivnikar

Vrsta lesa: tolpolova furnirska plošča 12 mm, češnjev furnir, slepi furnir

Opis: Moj izdelek je kovček za električno kitaro, ki je pokrit s 
češnjevim furnirjem, znotraj pa ima peno, ki je prekrita z 
rdečim umetnim krznom. Kovček bi opisal z besedami: 
mobilnost, lahkost, enostavnost, varnost, vzdržljivost, 
unikatnost,  kreativnost. 



ČAJNA MIZICA

Avtor: Martin Lešnjak

Vrsta lesa: breza, parjena robinija 

Opis: Čajno mizico iz masivnih in trajnih materialov sestavlja 
elegantna konstrukcija, ki zagotavlja trdnost in enostavno 
premikanje. Pladenj omogoča multifunkcionalnost.  

sl



DILA³

Avtor: Jakob Oblak

Vrsta lesa: češnja 

Opis: Rezalna deska za večnamensko uporabo, zanimivega videza 
ter lesa. Razstavi se v tri različne namene. 



ZLOŽLJIV STOL/LEŽALNIK

Avtor: Luka Primožič, Mitja Selak

Vrsta lesa: robinja

Opis: Izdelek je izdelan iz masivnega lesa in kovinskega okovja, ki 
omogočata, da se lahko stol zloži. Izdelala sva stol in 
ležalnik v enem, saj sva želela uporabiti čim manj prostora. 

sl



POČIVALNIK PARADISO XL

Avtor: Nejc Šubic

Vrsta lesa: parjena robinja

Opis: Počivalnik PARADISO XL je vaš vsakdanji najboljši prijatelj 
pri počitku. Njegove elegantne linije in žametno blago ga 
umeščajo v najprestižnejše in elegantne prostore.

sl en



ZLOŽLJIV STOLČEK

sl en

Avtor: Luka Višak

Vrsta lesa: smreka

Opis: Stolček je lahek za prenos, noge se mu odvijejo, zasede 
malo površine. Je priročen, okolju prijazen. 



CHICO

sl

Avtor: Jure Zavrl

Vrsta lesa: parjena robinija

Opis: Domišljija je delovala. Moj izdelek je eksperiment, preskus 
uresničevanja nenavadne ideje.



KOVČEK SREČE

sl

Avtor: Saša Dolenc

Vrsta lesa: jelša, lipa

Opis: Kovček je lahek, velik, da se pelje s tabo čim več sreče. 



PRENOSNA OMARICA

sl en

Avtor: Martin Jenko

Vrsta lesa: robinija, smreka 

Opis: Omarica s predalom in pokrovom. Sama oblika je kocka. 
Znotraj je prostor za manjše izdelke. Lahko pa služi tudi kot 
sedalo ali mizica. 



OMARICA KRIVULJČEK

Avtor: Anže Jereb

Vrsta lesa: breza, češnja

Opis: Zanimiva omara s krivuljami, detajli in majhnimi predalčki. 

en



POTOVALNA SKRINJA 
TRAVELBUDDY

Avtor: Jakob Kavčič
Vrsta lesa: rdeči hrast, vlaknena furnirana topolova plošča

Opis:
Potovalna skrinja je spremljevalec na potovanju, ki skrbi za 
vaše osebne stvari, če pa ne potujete, lahko v domu služi 
namesto omare.  

sl en



TERA 
PRIKOLICA ZA MOPED

Avtor: Drejc Jereb
Vrsta lesa: rdeči hrast

Opis:
Je majhna in priročna, ponaša se z nizkim težiščem, zato jo 
je težko prevrniti.

sl en



SUGAR CUBE

Avtor: Majo Angeles

Vrsta lesa: bor, lipa

Opis: Miza ˝Sugar Cube˝− Sladkorna kocka je sodobna, masivna, 
preprostih oblik, enostavna, majhna in hkrati posebna.



OMARICA OAKER

Avtor: Taj Očko 

Vrsta lesa: jelša, smreka

Opis:
Površina omarice je požgana, da ima starinski izgled. 
Pregrada je ekscentrična. Omarico bi opisal z besedami: 
unikatno, staro z novim, enostavno, a uporabno. 

sl en



VEČNAMENSKA OMARA

Avtor: David Kogovšek
Vrsta lesa: breza 

Opis: Omarica je priročna, ker jo lahko prevažamo po stanovanju 
in jo lahko uporabljamo za več namenov. 

sl en



ZLOŽLJIVA MIZA ZA 
KAMPIRANJE

Avtor: Mark Zupanc

Vrsta lesa: jelša, jelšin furnir, vezana topolova plošča

Opis:
Zložljiva miza za kampiranje je večnamenski kos pohištva, ki 
zavzema malo prostora, je stabilna, kompaktna, površina 
izdelka imitira obrabo,  cenovno ugodna.

en


