OBLIKOVANJE, Vojko Šavor - Vojko Art

Po mnogih letih ljubiteljskega ustvarjanja in izdelovanja unikatnih predmetov, je Vojko leta 2017
svojo dejavnost tudi registriral.

Že od nekdaj se je rad ljubiteljsko ukvarjal z lesom. Prevzela sta ga njegova toplina, barvitost,
vonj, struktura in razne ,,napake,, kot so grče in razpoke. Iz lesa je mogoče izdelati veliko
različnih uporabnih predmetov. Njegovo vodilo je, da so izdelki ne samo lepi, temveč tudi
uporabni. Sprva je izdelane predmete podaril sorodnikom, prijateljem in znancem za različne
priložnosti.

Pred več kot 15 leti se je navdušil tudi nad ponovno uporabo odsluženih predmetov. Postopoma
je začel izdelovati uporabne predmete, v katerih združuje les in dele odsluženih ali
poškodovanih predmetov. Tako v svoje izdelke vdela tudi razne barvne in plemenite kovine,
usnje, roževino, poldrage kamne,... Odsluženi in poškodovani deli nekoč lepih in dragocenih
izdelkov mu služijo za inspiracijo pri formiranju čisto novega izdelka, na primer sprehajalne
palice, noža, sekire ali sponke za lase. Idej za nove izdelke mu ne zmanjka.

Med njegovimi unikatnimi izdelki so sprehajalne palice, pipe (fajfe) in pribor za pipe, šatulje,
pepelniki za cigare, podstavki za milo, deske za pripravo hrane in narezke, jedilne žlice in ostali
jedilni pribor iz lesa, ročna ogledala, sponke za lase, nakit, pisala, odpirači za pisma, različni
noži, sekire, ročaji za nože in sekire, kladiva, zaponke za pas (šnole) in pasovi, odpirači za
steklenice, podstavki za lovske trofeje, razni izdelki po želji naročnika. Nanj se obračajo tako
posamezniki, kakor tudi podjetja in društva, ki želijo več enakih (skoraj enakih) izdelkov. Na
primer pasove z enakim logotipom na zaponki, škatle/šatulje, pisala, pepelnike,...

{youtube}_m-nNri58yc{/youtube}

Poleg navedenega nudi tudi storitve na CNC rezkarju v 3D, do velikosti 600 x 900 mm.
Obdeluje lahko les, različne plastične materiale, pleksi in barvne kovine. Največ izdela različnih
tabel in napisov, podstavkov za lovske trofeje, različnih škatel, ploščic za športne pokale,
ročajev, okvirjev, desk za pripravo hrane in narezke, dekorativnih detajlov za mizarje in še
mnogo drugega.
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Za enkrat izdelke v 99 % proda v tujino.

OBLIKOVANJE, Vojko Šavor s.p.

Partizanska cesta 105

4226 Žiri

Tel: 04 510 68 88

Gsm: 041 616 686

e-pošta: marinadoo@marinadoo.si

www. vojkoart.com
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