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podjeTjelESoTEkA hIšE
V podjetju Lesoteka hiše smo se v 
želji, da bi združili najboljše lasnosti 
masivne in lesene gradnje odločili, 
da so masivne lesene hiše tisto, v kar 
verjamemo, kar se nam zdi najboljše. 

Menimo, ob tem se opiramo na mnoge 
neodvisne strokovne raziskave, da je 
masivna lesena hiša najboljše bivalno 
okolje za človeka. Danes ima lesena 

brunarica, nekoč najbolj razširjena vrsta 
masivne lesene hiše, svojo naslednico. 
Masivna lesena hiša iz CLT masivnih 
lesenih sten, ki dopušča več svobode 
pri oblikovanju, omogoča sodobno in 

še hitrejšo gradnjo, v svojem bistvu 
pa ostaja masivna, lesena, z vsemi 
prednostmi, ki jih gradnja te vrste 
prinaša.



lES V SodobNEM čASu 
prIdobIVA VEljAVo NA 
področju grAdNjE, koT 
jo jE IMEl NEkoč. lESENA 
grAdNjA poSTAjA poNoVNo 
VSE bolj prIljubljENA, AlI 
šE boljE - logIčNA. VISok 
dElEž gozdNIh poVršIN V 
SloVENIjI, odlIčNE lASTNoSTI 
SMrEkoVEgA lESA, koT 
grAdbENEgA MATErIAlA 
IN NjEgoVI cENoVNA 
doSTopNoST TEr ENoSTAVNA 
obdElAVA goVorIjo TEMu V 
prId.

lES V
SodoBNeM 
ČASU



Lesena gradnja hiš po sistemu CLT 
spada v kategorijo montažne gradnje, 
kar pomeni, da so masivne lesene 
stene v celoti narejene v proizvodnji. 
Te stene pripeljemo na lokacijo 
gradnje in jih tam sestavimo. Na ta 
način masivna lesena hiša po sistemu 
CLT sestavljena zelo natančno, hitro, 
tiho in čisto in povzema vse bistvene 
lastnosti montažne gradnje. Posamezna 
stena CLT (KLH) je narejena iz več 
slojev smrekovih desk debeline od 20 
do 40 mm. Sloji posamezne masivne 
lesene stene so križno lepljeni, kar daje 
masivni leseni konstrukciji izjemno 
dimenzijsko stabilnost. Širjenje in 
raztezanje lesa pa je v zanemarljivih 
vrednostih.

Masivne stene s pomočjo računalniško 
vodenih strojev izrežemo v končno 
obliko. Izrežejo se poševnine, odprtine 
za vrata, okna, električne in strojne 
inštalacije ter drugi izrezi, npr. za 
poglabljanje pritrdilnih vijakov.

Les ima sam po sebi izjemne gradbene 
in fizikalne lastnosti. Odlikuje ga 
visoka trdnost pri relativno nizki teži, 
visoka specifična toplota in sposobnost 
skladiščenja toplote pri relativno majhni 
gostoti in nizka toplotna prevodnost v 
primerjavi z drugimi konstrukcijskimi 
materiali. Hkrati je masivna lesena 

gradnja visoko potresno varna in med 
lesenimi gradnjami najbolj ognjevarna.
CLT-plošče lahko uporabljamo za 
zunanje in notranje stene ter kot 

medetažne in strešne plošče. Iz njih 
postavljamo tako individualne hiše 
kot večstanovanjske zgradbe, in 
večje objekte za javne in komercialne 
namene.

CLTMASIVNE lESENE STENE
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fasadni omet 6 mm

toplotna izolacija iz mineralne volne 180 mm 

masivna stena clt 100 mm

inštalacijski kanal 25 mm

mavčno vlaknena plošča ali lesena obloga 15 mm
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fasadni omet 6 mm

toplotna izolacija iz lesnih vlaken 180 mm 

masivna stena clt 100 mm

inštalacijski kanal 25 mm

mavčno vlaknena plošča ali lesena obloga 15 mm
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lclT basic
deBeLINA STeNe: 32,6 CM

TopLoTNA preVodNoST: U = 0,18 W/m2K
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lclT basic Eco
deBeLINA STeNe: 32,6 CM

TopLoTNA preVodNoST: U = 0,18 W/m2K
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lclT pasiv
deBeLINA STeNe: 42,1 CM

TopLoTNA preVodNoST: U = 0,11 W/m2K
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fasadni omet 6 mm

toplotna izolacija iz mineralne volne 240 mm 

masivna stena clt 100 mm

toplotna izolacija iz mineralne volne 60 mm med podkonstrukcijo

mavčno vlaknena plošča ali lesena obloga 15 mm



pET dobrIh 
rAzlogoV 
zA grAdNjo  
clT hIšE

zVočNo 
IzolATIVNo
clt stene lesoteka hiš dosegajo 
tudi nad 57db zvočne izolativnosti, 
kar pomembno pripomore 
k bivanjskemu udobju in 
izpolnjevanju visokih zahtev pri 
gradnji javnih in komercialnih 
objektov.

zdrAVo IN 
udobNo
največja prednost lesenih 
zgradb je zdravo bivalno okolje. 
les pozitivno vpliva na počutje 
človeka - nižji srčni utrip, boljša 
koncentracija in boljši spanec. les 
je elektrostatik hkrati pa dobro 
uravnava vlago. v prostoru zato 
ni možnosti za razvoj plesni,  manj 
je prahu in v zraku manj bakterij.

poTrESNo IN 
ogNjEVArNo
konstrukcija narejena iz masivnih 
lesenih sten je potresno najbolj 
odporen sistem gradnje, saj ima 
les ob relativno nizki teži, visoko 
nosilnost in prožnost. zaradi 
velike količine vgrajenega lesa, 
so objekti požarno bolj odporni.



zVočNo 
IzolATIVNo
clt stene lesoteka hiš dosegajo 
tudi nad 57db zvočne izolativnosti, 
kar pomembno pripomore 
k bivanjskemu udobju in 
izpolnjevanju visokih zahtev pri 
gradnji javnih in komercialnih 
objektov.

hITro IN 
učINkoVITo
masivna lesena gradnja poteka 
hitro in učinkovito.  za vrtec s 
1000 m2 uporabnih površin smo 
za postavitev potrebovali le tri 
tedne. kljub hitrosti je masivna 
lesena gradnja čista in nemoteča 
za okolico. 

zdrAVo IN 
udobNo
največja prednost lesenih 
zgradb je zdravo bivalno okolje. 
les pozitivno vpliva na počutje 
človeka - nižji srčni utrip, boljša 
koncentracija in boljši spanec. les 
je elektrostatik hkrati pa dobro 
uravnava vlago. v prostoru zato 
ni možnosti za razvoj plesni,  manj 
je prahu in v zraku manj bakterij.

ENErgETSko
VArčNo
zaradi velike lesne mase je 
toplotna akumulacija visoka, 
kar podaljša čas ohlajanja 
in posledično znižuje stroške 
ogrevanja. nizka toplotna 
prevodnost lesa pripomore k 
hitrejšemu segrevanju površine, 
ki je na otip vedno topla, občutek 
v prostoru pa ugoden že pri 18°c.
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