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Helios spodbuja ponovno uporabo lesa

Les je material z neverjetnim potencialom. Lahko rečemo, da je 
skoraj brezčasna surovina, ki potrebuje ljubezen in zaščito, da 
nam zvesto služi dolga leta. Uporaba lesa je v zadnjih letih vse 
bolj priljubljena tako pri gradnji kot pri notranji in zunanji opre-
mi naših bivalnih prostorov. Les napolni prostor z občutkom 
topline in domačnosti, hkrati pa v vsako stavbo vnese pridih 
narave. Les je naravni material in ima svoj življenjski cikel, zato 
ga je treba skrbno negovati, da ohrani svojo naravno lepoto in 
mladost.

premazov omogočamo, da naši visokokakovostni in zanesljivi 
izdelki ščitijo in izboljšujejo videz lesa. Ker smo zavezani na-
čelom trajnostnega razvoja, se zanašamo na čiste in varčne 
proizvodne tehnologije ter odgovorno rabo virov. Na ta način 
prispevamo tako ljudem kot planetu. Zaščita okolja in močno 
okoljsko in družbeno upravljanje sta za nas ključna ne samo pri 
razvoju izdelkov, temveč v celotni vrednostni verigi in na vseh 
področjih našega dela.

V skupini KANSAI HELIOS svojo odgovornost do okolja in nara-
ve dokazujemo tudi z ozaveščevalnimi aktivnostmi, ki promo-
virajo pozitiven odnos do lesa in povezovanje ljudi z naravo ter 
spodbujajo zdrav in trajnosten način razmišljanja. Naš zadnji 
trajnostni projekt je kampanja blagovne znamke Belinka za po-
novno uporabo starega lesa z imenom #reuporabi, s katerim 
spodbujamo ponovno uporabo zavrženega ali že uporabljene-
ga lesa za izdelavo novih in lepih predmetov. Ti trajnostni ukre-
pi pomagajo znižati ogljični odtis, zmanjšati količino odpadkov 
ter porabo energije in virov.

Ste vedeli, da se je od začetka naše civilizacije število dreves 
na svetu zmanjšalo za skoraj 50 %? Strašljiva statistika, ki pa 
jo lahko skupaj pomagamo obrniti na bolje: z izbiro okolju pri-
jaznih izdelkov iz predelanega ali na novo uporabljenega lesa.

V Sloveniji in po svetu je veliko dobrih primerov, kako lahko iz 
predelanega ali na novo uporabljenega lesa kreiramo nekaj no-
vega in tako omogočimo ponovno uporabo. Skupaj z visokoka-
kovostnimi in okolju prijaznimi izdelki skupine KANSAI HELIOS, 
ki nudijo dolgotrajno zaščito, je kombinacija popolna, saj je les 
ponovno lep, njegova življenjska doba pa podaljšana za mno-
go let. Za več navdiha obiščite www.belinka.si.

Pri skrbi za les imajo Heliosovi izdelki pomembno vlogo. S pra-
vilno izbranimi premazi lahko polepšamo, zaščitimo in podalj-
šamo življenjsko dobo kateregakoli lesenega predmeta. V sku-
pini KANSAI HELIOS ponujamo široko paleto arhitekturnih in 
industrijskih premazov za les, ki jih naše strokovne skupine za 
raziskave in razvoj razvijejo v vrhunskih laboratorijih. Naš port-
felj izdelkov vključuje lužila, patine, lake, emajle, impregnacije, 
olja – široko paleto izdelkov za učinkovito zaščito različnih vrst 
lesa in izpolnitev zahtev kupcev. Z razvojem novih in izboljša-
nih rešitev ter z upoštevanjem svetovnih trendov v industriji 
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