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Družba SIJ ZIP center d.o.o. je del Skupine SIJ – 
Slovenska industrija jekla. Skupina SIJ je vodilni 
proizvajalec jekla v Sloveniji in eden največjih 
proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. S 
skupno več kot 3.400 zaposlenimi je eden največjih 
slovenskih zaposlovalcev in steber gospodarstva v 
občinah Jesenice in Ravne na Koroškem. 
Nosilni programi družbe  SIJ ZIP center so mizarstvo, 
tiskarna in storitvene dejavnosti. 

Našo ekipo mizarjev sestavlja 12 mojstrov za 
obdelavo različnih vrst lesa in materialov, obvladajo 
pa tudi mnoge tehnike izdelave pohištva. Vsi naši 
izdelki so unikati. Naši izdelki in storitve so rezultat 
znanja, tradicije, kakovostnih materialov in sodobne 
tehnologije. 

Ponosni smo na 20-letno tradicijo zadovoljnih strank, 
edinstvenih izdelkov, vrhunskih storitev in ljubezni do 
lesa.
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POHIŠTVO PO MERI

Dom odraža našo osebnost, osebnost naše družine. 
Edinstvena, netradicionalna oblika in izbira pohištva 
sta prava slika nas in naše družine. Edinstvena oprema 
doma je pohištvo po meri, ki prinaša tudi najboljši 
izkoristek prostora.
Pri svetovanju o izboru pohištva upoštevamo navade 
in potrebe družine in jim prilagodimo pohištvo. 
Da uresničimo edinstvenost družin, ponujamo izdelavo 
pohištva iz vseh znanih vrst  lesa, ki ga kombiniramo z 
drugimi materiali (steklo, kovina, kamen …). Izdelano 
pohištvo je kakovostno z garancijo dolge življenjske 
dobe.
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KUHINJE

Kuhinja je središče družinskega dogajanja, zato mora 
biti funkcionalna, domača in topla. Lahko je klasična, 
moderna, odprta, mini …
Za najbolj optimalno delo v kuhinji svetujemo 
naslednjo razporeditev elementov: na desni strani 
pomivalnega korita delovni pult, nato kuhališče, 
levo od pomivalnega korita pa delovni  pult in nato 
hladilnik. 
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V primeru majhne kuhinje je lahko miza izvlečna ali 
sklopna, vendar vedno stabilna. Kuhinja ima lahko 
polotok, ki je lahko miza, delovna površina ali prostor s 
kuhalno ploščo. Kot dodatek predlagamo visoke stole 
(barske).  
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DNEVNE SOBE 

V dnevni sobi se družina veliko zadržuje, zato naj 
oprema omogoča neovirano gibanje po prostoru. 
Upoštevati je treba želje in potrebe oseb, ki bodo 
prostor dnevno uporabljale. 
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Radi berete? Potem potrebujete veliko knjižnih polic. 
Pohištvo v enem prostoru ni nujno sestavljeno iz 
enakih materialov. Mogoče je sestaviti več različnih 
kosov in materialov in končni prostor je prijeten, topel.  
Lakirano pohištvo se ujema s pohištvom iz naravnega 
lesa, oba pa se bohotita s kristalom in kovino.
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SPALNICE

Spalnica mora biti ustrezno opremljena, saj spanje 
odločilno vpliva na kakovost našega življenja. Osrednji 
element spalnice je postelja, ki naj bo postavljena 
tako, da je zagotovljen občutek zasebnosti, predvsem 
glede na okna in vrata.
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Moderna spalnica ima garderobno omaro, predalnik 
za odlaganje stvari in unikatno posteljno vzglavje, ki 
mu razkošnost povečamo s tapeciranjem.
Popolna postelja za majhen prostor je postelja brez 
vzglavja oziroma vzglavje postelje lahko kombiniramo s 
sliko in unikatnim tapeciranjem.
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KOPALNICE

V kopalnici moramo z opremo zagotoviti svobodno 
gibanje, zlasti pred umivalnikom. Materiali, iz katerih 
so izdelani pohištveni elementi, naj bodo odporni proti 
vodi, sopari, temperaturnim razlikam in blagim lugom.
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Za tla in stene kopalnice uporabite les, saj ta naredi kopalnico 
prijetno, domačo, modno. 
Les, obdelan z oljem, diha, sprejme vlago, kadar je je preveč, 
in jo oddaja, ko vlažnost pade. 
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PISARNIŠKO POHIŠTVO

Pisarna je poslovni  prostor, ki mora biti organiziran 
funkcionalno, da zagotavlja nemoteno gibanje in vse 
pripomočke na dosegu roke. 
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Pisarna je prostor, kjer se sklepajo posli, in je osebna 
izkaznica podjetja.
Trendovsko je v pisarno vnesti nove materiale, ki ponujajo 
unikatne možnosti opremljanja (steklo, kovina, kamen …).
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ČAROBNOST LESA

Les je lep. Les je večno lep. Radi imamo njegovo 
toplino in močan karakter. Edinstvenost strukture lesa 
odraža leta in položaj njegove rasti. Izbor vrste lesa 
daje pohištvu njegovo osebnost.

Masivni les vedno deluje domače in toplo, hkrati 
gosposko. Lahko je oblikovan v lep kos pohištva, del 
oblazinjenega pohištva ali krasi stene in dele hiše.
Pravilno izbran, obdelan in vzdrževan les je mogočen 
desetletja. 
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