Predavanje za arhitekte in pohištvenike
na Bravničarjevi 18, Ljubljana – Šiška

Vljudno vas vabimo na predavanje g. Nikija Motoha, arhitekta in
lastnika NIMO studia, glavnega arhitekta hotela NOX
sreda,
14. maj 2014 ali
ob 10h

sreda,
14. maj 2014
ob 16h

Niki Motoh,
univ. dipl. arh.

Nosilna tema predavanja:

[[ oblikovanje kot največja dodana vrednost pri proizvodnji pohištva,
[[ trendi in prihodnost proizvodnje ploskovnega pohištva,
[[ filozofija hotela NOX, Ljubljana: 24 sob, 24 doživetij, 24 različnih zgodb,
[[ sinergija hotela/proizvodnje pohištva/salona vrhunskega pohištva (Poliform, Varenna, Davida Goppi, …).
Niki Motoh vodi mlado arhitekturno
podjetje NIMO studio, ki se
ukvarja z zasnovo in načrtovanjem
srednje velikih stanovanjskih,
poslovnih in namestitvenih
objektov, načrtovanjem interierja
in oblikovanjem notranje opreme.
Usmerili so se predvsem v
opremljanje hotelov, pri čemer
sodelujejo s priznanimi slovenskimi
izvajalci. Poleg samega načrtovanja
interierja pomagajo tudi pri izbiri in
dobavi materialov ter poskrbijo za
uspešno izvedbo.
Reference: hotel Theatrum,
hotel Maestral, hotel La Reserve,
hotel Nox.
NIMO studio, d.o.o.
Cerklje ob Krki 12
8263 Cerklje ob Krki
gsm: 041/843 354
www.nimo.si

Nove tehnologije
lepljenja robnih trakov
pri ploskovnem pohištvu
Novosti na področju robnega lepljenja
z vročim zrakom in laserjem (AirMelt,
LaserMelt),

Uporaba furnirja za
nišne izdelke
Novosti pri visoko fleksibilnih furnirjih D4
in novih furnirjih z reliefno površno.
Predavanje bo v angleškem jeziku.
Igor Lebar, univ. dipl. inž. les.
produktni vodja
Blažič, robni trakovi, d.o.o.

Roland Reigbert, direktor
dipl. inž. (FH)
Furwa GmbH

O predavanju:
Predavanje bo v sejni sobi Blažič, Bravničarjeva 18 (Šiška), Ljubljana. Dolžina predavanja in odprte debate: 2 uri.
V salonu si bomo konkretno pogledali določene zanimive detajle povezane s predavanjem. Dopoldanskemu predavanju sledi kosilo za vse udeležence,
po popoldanskemu predavanju pa bomo za vse udeležence pripravili hladni bife. Po kosilu bomo organizirali voden ogled hotela NOX, prav tako si bomo
hotel ogledali po popoldanskem predavanju.
Prijave zbiramo na T: 01/519 92 60, uros.mlakar@blazic.eu do četrtka, 8. maja 2014.
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