LOS d.o.o.

LOS d. o. o. je bil ustanovljen kot družinsko podjetje leta 1993, poslovati pa je začel štiri leta
kasneje. Podjetje ima sedež in proizvodnjo na Gorenji Dobravi pri Gorenji vasi v Poljanski dolini.
Od vsega začetka se ukvarja izključno s proizvodnjo, in sicer s surovinami, pridobljenimi na
evropskem trgu. V proizvodnem programu imaJo orodje za mizarje, orodje za zidarje, ročno
orodje za livarje in pašno opremo, za katero izdelujeJo izolatorje in kovinske palice za konje in
govedo...
- Bat za kamen je izdelek, ki je še vedno nepogrešljiv pri hišnih opravilih in v obrti. Izdelujejo
samo enoročne izvedbe.

- Mizarska spona je še vedno nenadomestljiva v mizarski in ključavničarski dejavnosti.
Spone so izdelane iz kvalitetnih evropskih materialov.
- Livarske zajemalke se uporabljajo za ročno litje aluminija in brona pa tudi za praznjenje
talilnih peči. Izdelane so iz namenske pločevine z globokim vlekom. Pred uporabo in po njej jih
je potrebno zaščititi s posebnim premaznim sredstvom.
- Livarske posnemalke se uporabljajo za posnemanje oksidiov s površine taline.
- Potopni zvonovi se uporabljajo za razplinjevanje ali legiranje taline aluminija.
- Okrogli zidarski korec se uporablja v gradbeništvu kakor tudi v drugih vrstah industrije.
- Kemično odporen korec se uporablja v kemični industriji in kmetijstvu.
- Opažni sveder je podaljšan sveder za kovino in se uporablja za vrtanje opažev v
gradbeništvu in za vrtanje lesenih gredic v krovstvu.
- Robna spona je manj uporabljano mizarsko orodje. Uporablja se za lepljenje nalimkov na
okrogline, včasih pa tudi na ravne dele. Za enake namene se uporablja tudi v kamnoseštvu.
- Lepilne letve se uporabljajo za širinsko spajanje lesa v manjših industrijskih delavnicah,
obrtnih delavnicah, in v hobi delavnicah. Prednost lepilnih letev je v tem, da stisnejo
obdelovanec z vseh štirih strani. Nadomestile so nekdanje lesene spone, ki so se uporabljale za
enake namene.

Vodilo družinskega podjetja je kakovost.
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LOS d.o.o.
Gorenja Dobrava
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 14 58
GSM: 031 364 989

E-pošta: janez.debenec@losdoo.eu
Splet: www.losdoo.eu
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