
O lesu

Zakaj les?
  
    -  Ker les zmanjšuje izpuste CO2.  

Pri proizvodnji kubičnega metra PVC-materiala, katerega surovina je fosilnega izvora, v ozračje
spusti skoraj 5 ton CO2, pri aluminiju pa več kot 25 ton. Nasprotno pa kubični meter lesa med
nastajanjem in fotosintezo veže 0,9 tone CO2, izdelek v uporabi pa nadaljnje 1,1 tone, torej
kubični meter lesenega izdelka zmanjša količino CO2 v ozračju za 2 toni.

  
    -  Ker je obnovljiva surovina.   

Gozdovi v Evropski uniji priraščajo z ekvavilentom ene lesene hiše na sekundo. Pri predelavi in
obdelavi lesa ne nastajajo škodljive emisije, ni potrebno uporabljati posebnih surovin ali potrošiti
veliko energije. Za primerjavo pri izdelavi lesenih oken je potrebne kar sedem krat manj energije
kot za izdelavo PVC-oken, katerih energijska bilanca in ocena izdelka v njegovem življenjskem
krogu sta bistveno slabši od lesenih. Leseni izdelki so trajnejši, imajo daljšo življenjsko dobo.

  
    -  Ker je naraven material, ki prinaša prijetno bivanje v njem ali ob njem.   

Les je izjemno dober izolator in material,  ki diha in izravnava vlažnost. Les je 15-krat boljši
izolator kot beton, 400-krat boljši od jekla in 1770-krat boljši od aluminija. 2,5 cm debela lesena
plošča ima boljšo toplotno odpornost kot 11,4 cm debela opečna stena.  Iz psihološkega vidika
je les najprijaznejši gadbeni material.

  
    -  Ker lesni izdelki, za razliko od drugih, z leti pridobivajo na žlahtnostni in vrednosti.  

Le kdo se ne navduši nad rezbarjenimi vrati na katedrali in kako se ne bi razveselil družinske
komode, ki je skozi leta prerasla v dragoeno starino. V poplavi cenenih izdelkov na trgu je
investiranje v masivno pohištvo gotovo dobra naložba, ki je vedno znova unikat.

    
    -  Ker preprečuje radiacijo.    

Raziskave potrjujejo neverjetne lastnosti naravnega lesa brez primesi. V nasprotju z ostalimi
konstrukcijskimi materiali stena iz  masivnega lesa ščiti proti visokofrekvenčni radiaciji v okolici
celo do 99,99%.

    
    -  Les pa je že od nekdaj tudi nepogrešljiv material za notranjo opremo.   

Elektrostatično je nevtralen in neprevoden. Les je tudi pri nizkih temperaturah topel na dotik.
Les je prepusten za zrak, diši in vse leto vzdržuje prijetno klimo v stanovanju, nenazadnje tudi
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zaradi odlične akustike.
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