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IZVLEČEK
Diplomsko delo opisuje načrtovanje in izdelavo lesene embalaže za butična vina. Posebnost te
embalaže je, da je drugače zasnovana kot podobni izdelki te vrste. Izdelana je iz naravnega
materiala – lesa smreke, ki daje embalaži lep naraven izgled. Embalaža ima poleg transportne
funkcije še dodatno novo funkcijo, s tem da se jo razpre. Izdelana je bila v družinskem podjetju
Zlatko Mesojedec s. p. Glavna dejavnost podjetja zajema servis in montažo mizarskih izdelkov,
v večini proizvodnjo izdelkov iz masivnega lesa.
Namen diplomskega dela je prikazati, da je možno z dobrim načrtovanjem in premišljeno
izvedbo priti do izdelka, ki je zadovoljiv tako po izgledu kot tudi po uporabnosti. S pravo izbiro
materiala se lahko izognemo številnim težavam pri izdelavi embalaže. Z združitvijo mizarskih
postopkov, potrebnih za izdelavo transportne lesene embalaže za vina, se lahko izdelek še
nadgradi v večfunkcionalni izdelek, ki je zaželjen in všečen tudi na trgu.
Teoretični del diplomske naloge zajema opis lesenih embalaž in novosti na izbranem področju.
V eksperimentalnem delu so podrobneje opisani in prikazani postopki izdelave lesene
embalaže, izpostavljeni pa so tudi možni problemi pri samem nastanku projekta. Delo zajema
uporabo grafičnega programa Cinema 4D, s katerim je bila začetna zasnova embalaže v
tridimenzionalnem programu še dodelana. S pomočjo tega programa se je zamisel o izdelavi
lesene embalaže izpeljala in dodelala v končni izdelek.
Pri dejanski izdelavi izdelka v mizarskem podjetju pa so podrobneje prikazana orodja, materiali
in ostali postopki, ki so bili pri delu uporabljeni.
Ključne besede: lesena embalaža, načrtovanje, embalaža za vino, anketa
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ABSTRACT
In the thesis the design and manufacturing of a wooden casing for boutique wines is described.
Presented packaging is unique in its design, which differs from other solutions of this kind. The
casing is made of natural material, i.e. spruce wood, which gives a neat and natural appearance.
Besides its protective functionality during transport, the packaging is additionally distinguished
by a new feature of transforming into different shapes. The product was designed in a familyowned company Zlatko Mesojedec s.p. The main activities of the company are service,
assembly and manufacturing of solid wood products.
The aim of the thesis is to demonstrate how a good design and thoughtful execution lead to a
product which is distinguished both by appearance as well as functionality. At the same time,
numerous potential difficulties and inconvenience in the process of manufacturing of the
packaging can be avoided with a correct selection of materials. By combining various joinery
procedures, necessary for the production of wooden transport packaging for wine, the casing
may be further upgraded into a multifunctional product that is desirable and appealing to the
market.
The theoretical part of the thesis includes a literature review in terms of designs and innovations
in the field of wooden casings. In the experimental part of the thesis, the manufacturing process
of the designed wooden casing is described and presented in more detail along with possible
difficulties for the realization of the project. The practical work involved the use of Cinema
4Dgraphical program, which was used to improve the initial design of the casing. With the aid
of this 3D modelling software the idea of manufacturing a wooden casing could be carried out
and finalized into an end product.
The final part of the thesis covers in more detail the presentation of the tools, materials and
other procedures that were used for the actual manufacture of the product in the joinery
company.
Key words: wooden casing, design, wooden casing for wines, survey
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1. UVOD
Že v zgodovini je embalaža imela zelo pomembno vlogo. Najprej je pomenila le zaščito izdelka,
vendar se je z vsakim novim obdobjem tudi nadgradila v smislu higiene, estetskega videza in
potreb po večjem številu izdelkov, zaradi česar se je začela pospešeno razvijati embalažna
industrija. Zaradi večje potrebe po čim cenejših embalažah so se na trgu začeli pojavljati
masovni in cenejši izdelki. Embalaža je sčasoma omogočala novejše načine pakiranja in
prodajanja izdelkov, od prodaje preko katalogov, do dostave na dom, zaradi česar pa so morale
marsikatere embalaže spremeniti svojo obliko, saj je prav slednja bila povezana s hitrejšim in
učinkovitejšim transportom ter prodajo [1].
Embalažo bi lahko jemali kot izdelek iz različnih vrst materiala, ki je posredno ali neposredno
povezan z izdelkom. To pomeni, da je blago znotraj embalaže zaščiteno pred različnimi
zunanjimi in notranjimi vplivi, ki lahko škodijo izdelku samemu. Tako embalaža poskrbi, da
izdelek varno prispe na cilj, torej do uporabnika [2]. Najpomembnejša funkcija embalaže je
namreč zaščita izdelka, saj varuje izdelek pred mehanskimi, kemičnimi ali katerimi drugimi
vplivi, ki lahko škodujejo izdelku. V primeru poškodbe embalaža v določeni meri nase prenese
vpliv te obremenitve in zaščiti izdelek. Te obremenitve pa so ključne npr. pri dostavi izdelka
do kupca, saj vplivajo na njegovo uporabno vrednost [3].
Vpliv prodajne funkcije embalaže na kupca je prav tako zelo pomemben. Ker kupci embalažo
pogosto povezujejo z izdelkom, je pomembno, da mora embalaža kupcu nuditi neko svežino in
ga z zunanjim videzom ali s ceno prepričati za nakup. Za kupca je pomembna tudi praktičnost
embalaže in količina pakirnega blaga, ki kupcu ustreza in se zato odloči za nakup [3].
Praktičnost embalaže poenostavljeno pomeni boljše in enostavnejše ravnanje z izdelkom. Če
porabnik hitro in učinkovito uporablja embalažo, se mu povrne nek občutek zadovoljstva in
dobre volje, kar pa lahko vodi do ponovnega nakupa istega izdelka [3].
Za izdelavo lesene embalaže za butična vina smo se odločil iz več razlogov. Glede na to, da so
steklenice na prodajnih policah bolj ali manj samo steklenice brez embalaže, jih je potrebno pri
prenosu zaščititi in izredno paziti, saj so zelo krhke. Rešitve za ta problem je lahko lesena
embalaža za butična vina, ki nam lahko služi tako pri prenosu kot zaščiti.
Vinogradništvo je po Sloveniji razvito, torej je veliko vinogradnikov, ki se ukvarjajo s pridelavo
in prodajo vin, zato bi lahko tudi vinogradniki uporabili tovrstno leseno embalažo pri prodaji
9

vse od vrhunskih vin pa do tistih malo cenejših ali pa bi jo preprosto lahko nekomu z določeno
količino vinskih steklenic tudi podarili. Ne smemo pozabiti pa, da ima ta embalaža tudi možnost
razprtja v vodoravno linijo, s katero lahko embalažo tudi obesimo in jo tako naredimo še bolj
privlačno.
Zelo pomemben razlog za odločitev izdelave lesene embalaže pa je združljivost več specifičnih
poklicev oziroma tehničnih področij. Ustvarjena je povezava med lesno in embalažno
industrijo, vključeno pa je tudi grafično oblikovanje lesene embalaže z uporabo oblikovalskega
programa Cinema 4D.
Namen diplomskega dela je bil razviti novo večfunkcionalno leseno embalažo za butična vina.
Postavljene so bile sledeče hipoteze:


H1: Les smreke je primeren za izdelavo večfunkcionalne embalaže za butična vina.



H2: Lesena embalaža za štiri steklenice je najbolj primerna za uporabo.



H3: Program Cinema 4D je namenjen oblikovanju, a se ga kljub temu lahko uporabi
tudi za načrtovanje.

10

2. TEORETIČNI DEL
2.1 Lesena embalaža
Lesena embalaža spada med najstarejše vrste embalažnih izdelkov. V preteklosti je uporaba
lesenih embalaž konstantno naraščala, dokler niso na trg prišle embalaže iz valovitega kartona
in polimerov, ki so leseno embalažo skorajda povsem zamenjale. Leseni zaboji so bili med
prvimi izdelki za transport raznovrstnega blaga, bili so najbolj pogosta vrsta zaščitno
transportne embalaže, ki so jih ljudje nekoč uporabljali. Zaradi svojih edinstvenih lastnosti, kot
sta trdnost in možnost predelave, je bila izbira in raba lesa za embalažo velika. Lesenih embalaž
je veliko in so lahko izdelane iz različnih vrst lesa. Danes se lesena embalaža uporablja
predvsem za palete, za opore in ogrodja, embaliranje večjih strojev in naprav, za zaboje in
luksuzno darilno embalažo [3].
Da je les primeren material za vsakovrstno embalažo, potrjujejo tudi podatki, da se povečuje
prodaja lesenih embalaž. Primer slovenskega podjetja, ki povečuje prodajo lesene embalaže, je
podjetje Alpimex. Podjetje izdeluje razne lesene embalaže, predvsem lesene palete (slika 1) in
zaboje za farmacevtsko in elektronsko industrijo [4].

Slika 1: Lesene palete podjetja Alpimex [5]
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Podjetje Alpimex je zaradi dobrega poslovanja v letu 2011 v tujini povečalo prihodke na letni
ravni za kar 45 odstotkov [4].
Še en primer podjetja, ki je z uvedbo lesene embalaže povečalo prodajo svojih izdelkov, je
podjetje Coega Dairy iz Avstralije. Uvedli so embalažo, ki je v večini izdelana iz lesa, hkrati
pa kot ekološko naravnano podjetje izpolnjujejo tudi pogoj, da se za izdelavo embalaže porabi
dovoljena količina dreves in da se jih nadomešča z novimi [6].
Preglednica 1: Prednosti in pomanjkljivosti lesene embalaže [3].

Lesena embalaža
Prednosti:

Pomanjkljivosti:

nizka cena nekaterih vrst lesa

navzemanje vlage

razpoložljivost surovinskega vira

sorazmerno velika masa

sorazmerno dobre mehanske lastnosti

ozek razpon lastnosti
težavno čiščenje
možnost vbodov s trskami ali žeblji
razvoj mikroorganizmov, plesni
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2.2 Darilna lesena embalaža
Darilna embalaža je zelo pomembna za nakup izdelka, saj kupcu naredi prvi vtis o izdelku. Če
je embalaža primerna, lepa na izgled in dodatno še praktična, bo kupec lahko v tem videl v
dodano vrednost [3].
Po trditvah, objavljenih v članku revije Zelena Slovenija [7], nekateri raziskovalci trdijo, da je
za marsikaterega kupca embalaža prvi razlog za nakup in da je celo pomembnejša od vsebine.
V raziskavi Oddelka za marketing Univerze Zeppelin [7] je bilo ugotovljeno, da lahko embalaža
vpliva na naša čustva. Z opazovanjem možganskih aktivnosti so namreč ugotovili, da privlačna
embalaža stimulira občutke sreče in motivacije. Ugotovljeno je bilo tudi, da je pomembna tudi
izbira barve. Predvidoma naj bi se za cenejše embalaže uporabljale svetlejše barve, za luksuzne
embalaže pa predvsem temne barve [7].
Glede darilne embalaže za vina je podobno kot za ostale vsebine. Sam izgled embalaže že s
svojim zunanjim videzom sporoča, kaj je v steklenici. Darilna embalaža skupaj z etiketo,
steklenico in zamaškom tvori celostno predstavitev vina. Kot pravi Uroš Bolčina iz podjetja
Vipava 1894 d. d., darilna embalaža pri uspešnosti predstavlja nekje 50 odstotkov glede na
vsebino vina. To naj bi bilo pomembno predvsem takrat, ko določen izdelek na trgu še nima
ustvarjenega imena [8].
Darilna embalaža je obvezni del ponudbe vsakega vinarja, saj se kupci velikokrat odločajo za
nakup vina kot darila [8]. Trenutno je najpogostejša darilna embalaža iz kartona za 1 ali 2
steklenici, darilni set za steklenico skupaj s kozarci ter darilna vrečka. Za bolj prestižna darila,
kot so predikatna vina ali arhivska vina, pa se običajno uporablja lesene škatle. Tako je darilna
embalaža priložnost za vsakega vinarja, da poveča vrednost izdelku. Seveda pa je bistvena
razlika med darilno embalažo in ostalo embalažo tudi v tem, da je na darilni embalaži
izpostavljena celostna podoba podjetja in ne izdelek v embalaži [8].

2.2.1 Novosti na področju darilnih lesenih embalaž
Darilne lesene embalaže ali samo lesene embalaže v Sloveniji niso tako razširjene oziroma jih
druge vrste embalaž izpodrivajo. Največ lesenih embalaž predstavljajo prav palete oziroma
leseni zaboji, ki se uporabljajo za zaščito izdelkov pri transportu [9].
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Še vedno pa obstajajo podjetja ali posamezniki, ki se ukvarjajo z izdelavo darilnih lesenih
embalaž, kot je npr. Oljarna Kocbek, ki proizvaja nerafinirano olje, vendar za transport tega
olja prodaja unikatne embalaže iz kartona in iz lesa [10]. Slika 1 prikazuje pakirano čokolado
v darilni leseni škatlici [11].

Slika 2: Pakirana čokolada v darilni leseni škatlici [11]

V podjetju Mizarstvo R izdelujejo različne izdelke, kot so lesene stopnice, garniture, izdelujejo
pa tudi embalaže iz lesa, skratka kakovostne izdelke [12].
Prikazan je tudi primer izdelave unikatnega lesenega kuhinjskega stola, izdelanega iz breze,
smreke in tapiciranega sedišča na sliki 4 [13].

Slika 3: Lesen kuhinjski stol, izdelan iz breze, smreke in tapiciranega sedišča [13]
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Odličen primer, da vinogradništvo in prodaja lesenih embalaž še nista zamrla, je tudi vinarsko
podjetje Ščurek, ki ima zelo bogato zgodovino in se lahko pohvali s pridelovanjem vrhunskih
vin. Vinogradništvo Ščurek ima večino posesti na italijanskem delu, letno pa pridelajo tudi do
80.000 steklenic vina. Izdelujejo tudi darilne lesene embalaže, ki jih uporabljajo za prodajo
svojih vin (slike 4–6). Kot je prikazano na slikah 4, 5 in 6, so te lesene embalaže izdelane zelo
natančno, namenjene so pakiranju različnega števila steklenic in so opremljene s poslikavami,
ki izdelek še polepšajo [14].

Slika 4: Darilna lesena embalaža vinogradništva Ščurek, izdelana za eno steklenico [15]

Slika 5: Darilna lesena embalaža vinogradništva Ščurek, izdelana za tri steklenice [16]
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V tujini je trg seveda večji, zaradi tega pa je tudi veliko večja možnost izbire lesenih embalaž
za vina. V večini prevladujejo zaboji za pokrivanje ene steklenice, najdejo pa se tudi unikatni
izdelki, kot prikazuje slika 6. Izdelek prodaja kitajsko podjetje preko spletni strani
»DHgate.com«. V tem primeru je to rdeče vino, pakirano v lesen zaboj, ki je oblečen v usnje.
Lesena embalaža je na določenih mestih še izrezljana, tam pa ima dodane še pripomočke za
vino [17].

Slika 6: Darilna lesena embalaža, oblečena v usnje [18]

Podjetje Ekan concepts Inc. se ukvarja s proizvodnjo visokokakovostnih darilnih embalaž.
Izdelujejo unikatne embalaže za shranjevanje vin, žganih pijač, čokolade in začimb ali omak.
Embalaže so, po podatkih proizvajalca, izdelane iz obnovljivih virov, ki proizvajajo minimalne
odpadke [19]. Slika 7 prikazuje zanimivo embalažo, sestavljeno iz lesa in oblečeno v furnir, za
shranjevanje ene ali večih steklenic [20].
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Slika 7: Embalaža za vina, oblečena v furnir [20]

Slika 8 prikazuje primer drugače oblikovane embalaže za vina. Embalaža je kot taka namenjena
izključno shranjevanju enakih ali različnih vin. Embalaža lahko nosi 6 steklenic, ki pa se jih
lahko skupaj z embalažo postavi tudi pokončno [21].

Slika 8: Lesena embalaža za shranjevanje vin [21]
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2.3 Les
Les je tkivo, sestavljeno iz različnih celic, in kot biološki material nastaja v lesnih rastlinah,
drevesih in grmih. Les opravlja prevajanje vode, mehansko funkcijo in skladiščenje hrane [22].
Na svetu obstaja več kot 30.000 drevesnih listavcev in približno 520 drevesnih iglavcev. Največ
teh vrst prihaja prav iz tropskih gozdov, medtem ko so evropski gozdovi z nekaj desetimi
drevesnimi vrstami dokaj enolični [22]. Glede na botanično sestavo slovenskih gozdov sodijo
med najpomembnejše vrste lesa smrekovina, jelovina, borovina, bukovina, hrastovina in
javorovina. Vsaka vrsta lesa je posebna in ima drugačne karakteristike [22]. Bistvena prednost
lesa je v obnovljivosti, razširjenosti, vsestranski uporabnosti, čistosti pridobivanja, predelavi,
obdelavi in relativno majhni porabi energije [22].
V Sloveniji raste 71 avtohtonih drevesnih vrst. Od tega je 10 iglavcev in 61 listavcev.
Najpogostejše drevo je smreka. Njen delež je približno ena tretjina (32 %) vseh dreves. Malo
manj pogosta je bukev (31 %). Po pogostosti si nato sledijo jelka (8 %), hrast (7 %), bor (6 %)
[23].

2.3.1 Smreka
Smreka, ki spada v družino iglavcev, ima zelo pomembno vlogo v našem življenju. Uporaba
smrekovega lesa je zelo obsežna prav zaradi svoje idealne strukture, zato je v svetovnem merilu
zelo razširjena. Za smreko je značilno, da ima neobarvano jedrovino, kar pomeni, da se
jedrovina barvno ne loči od beljave [22].
Les smreke je blage rumene barve, z značilno ravnim, vitkim, polnolesnim in cilindričnim
deblom z malo vejami. Obdeluje se lahko z ročnimi ali strojnimi orodji, saj se ne zvija in zelo
redko poka. Odpornost proti insektom, glivam ali atmosferilijam je le delna, zato je pri uporabi
na prostem potrebno les zaščititi, lahko pa ga tudi površinsko obdelamo in les še bolj zaščitimo.
Zaradi te edinstvene sestave ima zelo širok spekter uporabe, npr. v gradbeništvu kot
konstrukcijski les, papirni industriji, za notranjo opremo, kot so vrata, tla, stopnice, uporablja
pa se lahko tudi za zelo kakovostno izdelana glasbila. Naprodaj je lahko tudi kot hlodovina,
žagan les ali furnir [22].
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Slika 9: Obdelana smreka [24]

2.3.2 Bukev
Za razliko od lesa smreke je les bukve naš najbolj razširjen listavec in hkrati tudi ena
najpomembnejših vrsta lesa. Les je značilne rdečkasto bele barve brez obarvane jedrovine in
brez specifičnega vonja ali okusa. Za strukturo pa je značilno tudi tako imenovano rdeče srce,
ki se nahaja na prečnem prerezu. Starejše ko je drevo, večji biserni lesk ima [22].
Zaradi svoje edinstvene sestave je les bukve zelo trd in žilav in ima veliko gostoto. Te lastnosti
lesa nam dajo priložnost, da les uporabimo za pohištvo, stopnice, masivo, skratka za vse, kjer
je potrebna trda površina. Uporablja pa se ga tudi za izdelavo železniških pragov, pohištva ali
pa za v kurjavo v drva in oglje [22].
Po poseku lahko les z zaščito obvarujemo pred okužbami z glivami ali insekti in dolgo
ohranimo, v nasprotnem primeru je les dokaj ranljiv in podvržen takim okužbam. Les je možno
zaradi velike gostote lepo oblikovati, vendar je prav zaradi gostote poraba energije pri
obdelovanju in poraba orodij za izdelavo večja. Zaradi gostote je les nagnjen k večjemu
pokanju, zvijanju, zato se pri obdelovanju uporablja posebne vrste sušenja [22].

Slika 10: Obdelana bukev [25]
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2.3.3 Hrast
Naši najpomembnejši vrsti hrasta sta dob in graden. Med seboj sta si vrsti tako podobni, da ju
je tudi mikroskopsko zelo težko razlikovati. Obe vrsti sta zelo razširjeni po Evropi in vse do
Azije. Dobu odgovarja rast na ravninah, vlažnih tleh, gradnu pa peščena suha tla. Mogoče je
celo največja razlika omenjenih hrastov predvsem v gostoti lesne strukture glede na rastišče,
kjer se drevo nahaja [22].
Za hrast je značilno, da ima obarvano jedrovino, ki s časom spremeni barvo iz svetlorjave in
potemni. Hrastovo drevo lahko za razliko smrekovega ali bukovega doseže veliko večjo dolžino
oziroma velikost drevesnega debla [22].
Uporaba hrasta je zelo raznolika zaradi njegove trdnosti, krčenja in elastičnosti. Prodaja se kot
hlodovino, žagan les ali furnir. Odličen je za uporabo pri gradbenih konstrukcijah, npr. za
mostove, okvirne konstrukcije in vrata, stopnice in še [22].
Pri sušenju hrastovega lesa je potrebno ravnati zelo previdno, saj je hrastovina po svoji strukturi
zelo nagnjena k pokanju in zvijanju. Pri nepravilnem sušenju lahko zaradi reakcije med lesom
in sušenjem pride celo do drugačnega obarvanja [22].

Slika 11: Obdelan hrast [26]

Primerjava različnih drevesnih vrst glede na specifikacijo lesne strukture [22] je prikazana v
preglednici 2.
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Preglednica 2: Primerjava različnih drevesnih vrst glede na specifikacijo lesne strukture [22].
Specifikacije

Smreka

Bukev

Hrast

r0 300..430..640 kg/m3

r0 490..680..880 kg/m3

r0 390..650..930 kg/m3

r15 330..470..680 kg/m3

r15 540..720..910 kg/m3

r15 430..690..960 kg/m3

Trdnost

zelo mehek les

trd les

trd les

Uporaba

ostrešja, konstrukcije

gradbeno mizarstvo,

za dekorativne namene,

stavb, za ogrodne

stopnice, opaže, parket,

luksuzna pohištva, za

konstrukcije, stene,

pohištvo, železniške

mostove, vodne in jamske

strope, stopnice, okna,

pragove, delavniške mize,

konstrukcije, vrata,

fasade, vrata, tla, palete,

palete, igrače itd.

stopnice, parket, ročaje

lesne strukture
Gostota

igrače itd.
Napake

orodij itd.

zvijanje in pokanje lesa,

zvijanje in pokanje lesa,

zvijanje in pokanje lesa,

zmerna odpornost lesa

krčenje in nabrekanje,

nezaželena obarvanja pri

neugodna stabilnost,

sušenju, težja obdelava

zmerna odpornost,

hrasta

obarvanje
Lastnosti

nizka do srednja gostota,

visoka gostota, trdnost,

krčenje, dobre trdotne

krčenje, elastičnost,

krčenje, nabrekanje,

lastnosti, dobra upogibna

trdnost, zmerna

neugodna stabilnost,

trdnost, elastičnost,

odpornost, pojav smolnih

dobra upogibna trdnost,

trajnost, zvijanje in

žepkov

žilavost, dolga življenjska

pokanje

doba, zvijanje in pokanje
Barva

rumenkasto bela

rdečkasto bela

svetlo- oz. temnorjava

r0 ... gostota absolutno suhega lesa
r15 … gostota pri vlažnosti lesa 15 %
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
V tem poglavju je opisan računalniški program za oblikovanje in načrtovanje Cinema 4D, ki
mu sledi opis izdelave različnih vrst embalaž in anketni vprašalnik.

3.1

Opis načrtovanja embalaže

3.1.1 Računalniški program Maxon Cinema 4D
Maxon Cinema 4D je tridimenzionalen program, ki ga je razvilo podjetje Maxon Computer,
GmbH (Nemčija) [27]. Uporaben je za izdelavo od lahkih modelirnih objektov pa vse do zelo
tehnološko izpopolnjenih tridimenzionalnih animacij. Program Cinema 4D ima zelo širok
spekter uporabe, saj se ga v svetovnem merilu uporablja za spletne strani, televizijske reklame,
filmsko koprodukcijo, video igre in posebne efekte. S programom se lahko oblikuje tudi
animacije, logotipe, ilustracije, dvodimenzionalne objekte pa se spremeni oziroma dodela v
tridimenzionalne [28].
Kot za vse tridimenzionalne programe je tudi za Cinemo značilno ustvarjanje v 3D navideznem
svetu. Vsaka točka vsebuje X, Y, Z koordinate, ki kažejo na višino, širino in globino objektov
v prostoru, kar pa pomeni, da program vsebuje kartezični koordinatni sistem. V tovrstnih
programih se ideja o začetnem oblikovanju prične z enostavnimi elementi, kot so na primer
krogla, kvader, valj, stožec, kolut, ploskev in kocka, ki jim pa lahko obliko skorajda povsem
spremenimo in nadgradimo s kompleksnejšimi operacijami. Objekte lahko razširimo, zožamo,
režemo in lepimo oziroma skoraj popolnoma deformirano [29].

Slika 12: Primer oblikovalne maske programa CINEMA 4D [30]
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3.1.2 Načrtovanje lesene embalaže v programu Cinema 4D
Načrtovanje se vedno začne z zamislijo, neko osnovno skico ali idejo, ki se jo lahko v nadaljnjih
postopkih tudi realizira. V okviru diplomskega dela je bila razvita embalaža na podlagi ideje,
da bi ljudje čimbolj enostavno rokovali s steklenicami oziroma podobnimi izdelki te vrste, saj
vemo, kako krhke lahko steklenice postanejo v primeru udarca. Osnovna ideja ni bila skicirana,
temveč takoj izdelana in potem nadgrajena v programu Cinema 4D. Kot je razvidno iz slike 13,
je embalaža iz lesa izdelana tako, da se steklenica povsem prilagaja notranji obliki, ki deloma
izdelek obvaruje pred udarci, notranjost lesene embalaže pa je izvzeta v obliki polkroga zato,
da se steklenica popolnoma prilega. Prednji del je rahlo izpostavljen zaradi boljšega videza in
preglednosti izdelka.

Slika 13: Embalaža s šestimi steklenicami v obliki kroga

Prvotno je bilo mišljeno postaviti šest enakih enot, za šest steklenic v krogu, kot je vidno na
sliki 13. S programom CINEMA 4D smo v procesu oblikovanja leseno embalažo večkrat tudi
preoblikovali in ugotovili, da je embalaža s šestimi steklenicami preobsežna, predvsem pa težka
in nefunkcionalna. Zaradi oblike oziroma sestave lesene embalaže bi porabili veliko več
materiala, zato smo se odločili, da izdelamo novo obliko embalaže, prikazano na sliki 14. Po
končani zamisli in okvirni izdelavi je sledila natančnejša izdelava v programu Cinema 4D.
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a.)

b.)

Slika 14: Embalaža s štirimi steklenicami v odprtem položaju a) in zaprtem položaju b)

Kot je razvidno s slike 14, se lahko načrtovana embalaža uporablja tudi v vodoravnem oziroma
raztegnjenem stanju. Prednost tega razprtja je v drugačnem zlaganju, lahko pa se embalažo
obesi tudi na steno z namenom drugačnega shranjevanja vin.
Embalaža je veliko bolj kompaktna in zavzema manj prostora, vsekakor pa je lažja zaradi
manjše količine lesa, ki je bil pri embalaži uporabljen. Tovrstna lesena embalaža ima možnost
hranjenja in prenosa štirih steklenic 0,75 l za razliko od prejšnje s šestimi steklenicami.

3.2

Raziskovalna anketa

Raziskovalno anketo smo izvedli v dveh korakih, in sicer:


prvo anketo smo izvedli pred izdelavo lesene embalaže, da smo dobili širši vpogled v
izdelek in na podlagi našega predznanja in odgovorov anketirancev izdelek izpopolnili
in do neke mere prilagodili željam udeležencev v anketi;



z drugo anketo pa smo želeli od anketirancev pridobiti informacije o tem, kaj si mislijo
o že izdelani embalaži.

Anketa je bila poslana specifični skupini anketirancev – vinogradnikom, saj smo bili mnenja,
da le-ti najbolje vedo, kateri so vsi ključni parametri pri izdelani embalaži, njenemu videzu in
namenu.
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Raziskovalni anketi sta bili izdelani elektronsko in poslani več anketirancem, vendar smo v
času, ki smo ga imeli na voljo, dobili relativno malo odgovorov.
Prva raziskovalna anketa je vsebovala pet vprašanj, s katerimi smo želeli od anketirancev
izvedeti njihovo mnenje o embalaži. S tem namenom smo pri pripravi ankete uporabili tudi
slike embalaže, da so anketiranci lahko ocenili, katero vrsto embalaže bi za svoje potrebe
izbrali. Na zastavljena vprašanja smo ponudili tudi določeno število odgovorov, med katerimi
so anketiranci lahko izbirali.

S prvo anketo smo od anketirancev dobili prve smernice, ki so nam koristile pri izdelavi lesene
embalaže za vino. Hoteli pa smo pridobiti še podatke o teži, ceni in izgledu, zato smo
anketirancem poslali še eno anketo na to temo.
Vprašanja obeh anket so predstavljena na slikah 15 in 16.
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Slika 15: Raziskovalna anketa
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Slika 16: Druga anketa
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3.3 Opis postopka izdelave embalaže
Izdelava lesene embalaže je potekala v družinskem podjetju mizarstva Zlatko Mesojedec s. p.
Podjetje se ukvarja izključno z lesno industrijo in uspešno posluje že vrsto let. Zajema tako
servis kot tudi montažo mizarskih izdelkov.
V eksperimentalnem delu so bili za izdelavo embalaže uporabljeni trije mizarski stroji. To so
krožna žaga scm SI 16 W, poravnalni in debelinski skobeljni stroj in mizni rezkar.
3.3.1 Krožna žaga scm SI 16 W
Krožna žaga scm SI 16 W se uporablja za razrez masivnega lesa različnih debelin, najbolj pa
se uporablja za razrez ivernih plošč. Postopek žaganja lesnih materialov je dokaj enostaven. Na
polagalno mizo se položi les, ki ga hočemo razrezati, nato pa se s pomočjo prislona nastavi
širinsko obrezovanje, ki ga bomo uporabili pri rezu. Pri ravnem odrezu lesnih materialov je
ključen tudi voziček, ki je pritrjen na krožno žago.

Slika 17: Krožna žaga scm SI 16 W

Za razrez materiala sta ključni dve rezili. Prvo in glavno rezilo se imenuje žagani list, ki se
uporablja za glavni razrez materialov. Žagani listi imajo različno število zob glede na material,
ki ga režemo. Žagani listi z 28 zobmi se uporabljajo za vzdolžni razrez lesa, medtem ko se
smatrajo žagani listi z 60 ali 90 zobmi kot gosti in se kot taki uporabljajo za prečni rez lesa.
Drugo rezilo pa se imenuje tudi predrezilo in se ga uporablja izključno za odrezovanje ivernih
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plošč. Stroj ima možnost razreza materiala pod kotom od 0° do 45°, kar nam zelo pomaga pri
bolj zahtevnih rezih.
Tehnični podatki:
–

premer žaginega lista: 300 mm.

–

debelina žaginega lista: 3,2 mm,

–

št zob: 28.

3.3.2 Poravnalni in debelinski skobeljni stroj
Poravnalni in debelinski skobeljni stroj opravlja dve funkciji, to sta poravnava lesa in
skobljanje, kar pomeni zmanjšanje lesa na določeno debelino. Najprej se obdelovanec poravna
po ploskvi in stranskemu robu, nato pa se obdelovanec skoblja na določeno dimenzijo. Po
končnem obrezu na krožni žagi pa se lahko obdelovanec tudi pobrusi.
Pri poravnavanju lesa moramo paziti, da sta poravnalni mizi na pravem položaju. To pomeni,
da je nastavitev višine mize ključna pri enakomernemu odvzemu oziroma poravnavanju
materiala. Pravilna nastavitev višine odvzemne mize je za približno 0,1 mm pod rezilnim
krogom, medtem ko višina sprejemne mize vpliva na debelino odvzema materiala.

Slika 18: Poravnalni in debelinski skobeljni stroj
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Tehnični podatki:
–

število rezil: 4,

–

maksimalna delovna širina: 410 mm,

–

delovna višina: 200 mm,

–

podajalna hitrost: 6 in 12 m na minuto,

–

moč motorja: 5 kW.

3.3.3 Mizni rezkar
Mizni rezkar se uporablja za rezkanje, utorjenje in brazdanje lesa. Ko obdelovanec na miznem
rezkarju obdelujemo, ga potisnemo v nasprotni smeri vrtenja rezila, pri čemer rezilo odvzame
odvečni material. Koliko odvečnega materiala pobere, pa je odvisno od velikosti rezila, oblike
rezila in prislona.

Slika 19: Mizni rezkar

Tehnični podatki:
–

dimenzije delovne mize: 2.600 mm,

–

premer vretena: 40 mm,

–

število vrtljajev vretena 3.000–10.000 v/min,

–

moč motorja: 4 kW,

–

dolžina x širina x višina: 2.600 x 1.000 x 2.000 mm.
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Ročna orodja in materiali:
–

ročni rezkar,

–

brusilni papir granulacije 80, 120,

–

kladivo,

–

vijaki dimenzije: 3,5 x 35 mm in 3 x 17 mm,

–

laneno olje,

–

čopič,

–

zapah,

–

spone.
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4. REZULTATI
V tem poglavju so podani rezultati prve raziskovalne ankete, sledi opis izdelave embalaže z
vključenim izračunom stroškov ter rezultati druge ankete.

4.1

Rezultati prve ankete

Rezultati anketnega vprašalnika so grafično ponazorjeni v obliki stolpcev za vsako vprašanje
posebej.

Slika 20: Rezultati prvega sklopa vprašanj raziskovalne ankete

Na prvo anketno vprašanje je večina anketirancev podala mnenje, da je embalaža zelo primerna
za shranjevanje, prenos in prodajo vin, nekateri izmed anketirancev pa so bili mnenja, da
embalaža za to ni primerna.
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Slika 21: Rezultati drugega sklopa vprašanj raziskovalne ankete

S pomočjo drugega anketnega vprašanja smo ugotovili, da je embalaža s štirimi steklenicami
vin najbolj priročna za uporabo, sledi ji embalaža s šestimi steklenicami in kot zadnja, ki bi jo
anketiranci najraje uporabljali, embalaža z dvema steklenicama.
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Slika 22: Rezultati tretjega sklopa vprašanj raziskovalne ankete

Pri izbiri lesa so anketiranci največkrat obkrožili možnost izbire hrasta, ki naj bi po njihovem
mnenju bil najboljša izbira za tovrstno embalažo. Z nekaj manj glasovi so anketiranci bili
mnenja, da sta smreka in bukev pravi les za izdelavo embalaže, na zadnji možni odgovor
»drugo« pa sta anketiranca imela v mislih povsem drugačno vrsto lesa.
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Slika 23: Rezultati četrtega sklopa vprašanj raziskovalne ankete

Pri izbiri svetlega ali temnega okovja je bila večina anketirancev istega mnenja, in sicer so se
odločili za temno okovje.
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Slika 24: Rezultati petega sklopa vprašanj raziskovalne ankete

Pri zadnjem vprašanju raziskovalne ankete je bila izbira glasov skorajda enotna, saj bi večina
anketirancev najraje uporabila steklenice v velikosti 0,75 l, le nekaj glasov je bilo usmerjenih v
izbiro 1 l ali možnost »drugo«.
Kot je razvidno iz anketnega vprašalnika, je bilo postavljenih pet vprašanj, ki so se navezovala
na izdelavo lesene embalaže. To je bil ključni korak pri izbiranju, kakšna naj bo embalaža. Na
podlagi odgovorov smo se odločili za izdelavo embalaže s štirimi steklenicami v velikosti 0,75
l, s temnim okovjem, za les embalaže pa smo izbrali smreko.
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4.2

Izdelava lesene embalaže

Izdelava embalaže se je začela na stroju Krožna žaga SCM SI 16 W, kjer se je v prvem koraku
iz smrekove deske razrezal material na tako imenovano grobo mero. Smrekova deska je bila
dolga 2 m, široka 22 cm, njena debelina pa je bila 2 cm. Iz deske smo odrezali 6 stranic, 2 hrbta,
2 dna in 2 letvici.

Slika 25: Primer obdelovanca pred ravnanjem in skobljanjem

Dimenzije posameznih obdelovancev, odrezanih na grobo mero, so predstavljene v preglednici
3.

Preglednica 3: Dimenzije posameznih obdelovancev, odrezanih na grobo mero

DOLŽINA (cm)

ŠIRINA (cm)

DEBELINA (cm)

STRANICE

34

7

2

HRBET

34

22

2

DNO

22

12

2

LETVICA

22

1,7

1

Ko se je smrekovo desko po dolžini razrezalo na obdelovance, je sledil postopek ravnanja lesa
na poravnalnem in debelinskem skobeljnem stroju. Ravnanje lesa je bilo potrebno, saj je bilo
že v osnovi malenkost zakrivljeno. Po ravnanju so se obdelovanci večkrat skobljali na končno
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debelino. Sledilo je ponovno obrezovanje na krožni žagi, vendar se je tokrat obrezovalo
obdelovance po širini in dolžini.

Slika 26: Obdelovanci po obrezu na točne dimenzije

Dimenzije posameznih obdelovancev, odrezanih na točno mero, so predstavljene v preglednici
4.
Preglednica 4: Dimenzije posameznih obdelovancev, odrezanih na točno mero

DOLŽINA (cm)

ŠIRINA (cm)

DEBELINA (cm)

STRANICE

31

6

1,5

HRBET

31

20

1,5

DNO

20

10

1,5

LETVICA

20

1,5

0,8

Ko so bili obdelovanci obrezani na končno mero, se jih je zaradi krušenja in vizualnega vidika
še ponekod rezkalo po robovih tako, da je nastala rahla okroglina. Vseh šest stranic se je na
miznem rezkarju izoblikovalo tako, da v zgornjem delu sledijo obliki steklenice. Obdelovance
se je še ročno pobrusilo, nato pa je sledilo sestavljanje obdelovancev v leseno embalažo. Pri
naslednjih operacijah se je embalažo sestavljalo v dveh korakih. Najprej se je sestavljal hrbet
in stranice, nato dno in letvica.
Stranice se je sorazmerno poravnalo in skozi hrbet privilo s križnimi vijaki velikosti 3,5 x 35
mm. Nato se je sestavilo dno in letvico tako, da se je skozi dno ponovno privilo križne vijake
iste velikosti. Sledilo je sestavljanje dna s stranicami.
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Na embalažo se je pritrdilo še letvico, ki skrbi za zaščito steklenice pred padcem izven
embalaže.

Slika 27: Prva stran lesene embalaže

Po končani izdelavi prve strani embalaže se je po istem postopku izdelalo še drugo stran, nato
pa se je obe strani združilo s sklepnimi sponami, ki so povezale obe strani embalaže v eno celo
leseno embalažo. Kot je bilo zamišljeno že pri samem oblikovanju v programu Cinema 4D, se
lahko sedaj s pomočjo sklepnih spon embalažo obrne v vodoravni položaj, kot prikazuje slika
28.
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Slika 28: Lesena embalaža za butična vina, v odprtem položaju

Slika 29: Lesena embalaža za butična vina, v zaprtem položaju

Lesena ročaja se je izdelalo na miznem rezkarju tako, da se je odvečni material odstranil iz
obdelovanca, nato pa se je ročaja s križnimi vijaki velikosti 3,5 x 35 mm privilo skozi hrbet
embalaže. Na koncu se je zaradi zaščite pred zunanjimi vplivi in udarci embalažo premazalo z
lanenim oljem, ki poleg teh dveh faktorjev poskrbi tudi za bolj rumenkast izgled lesene
embalaže.
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4.2.1 Stroški embalaže
Pri izračunu stroškov embalaže so zajeti vsi elementi, ki so bili uporabljeni pri izdelavi lesene
embalaže, torej uporabljena količina materiala in njihovi stroški, stroški dela, ure dela in seveda
celotna vrednost embalaže.
Kot je že bilo omenjeno, je cilj te diplomske naloge izdelati oziroma predstaviti novo leseno
embalažo za butična vina in pripravo za morebitno prodajo. Za boljši pregled so stroški
embalaže prikazani v preglednici 5. Izračunana cena končnega izdelka naj bi bila 25 €.
Preglednica 5: Stroški embalaže

Material

Les

Vijaki

Panti

Zapah

Skupaj

Količina

0,0015 m3
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2

1

/

Stroški
materialov

5€

0, 45 €

0, 25 €

0, 50 €

6,20 €

Stroški dela

Strojna
obdelava =
14 €

Ročna
obdelava =
5€

/

/

19 €

30

60

/

/

90

Ure dela
(min)

41

4.3 Rezultati druge ankete
Pri vprašanju o teži embalaže se je večina anketirancev odločila za možnost odgovora, da
embalaža ni pretežka za uporabo, nekaj ljudi pa je bilo mnenja, da je embalaža še vedno
pretežka.

Slika 30: Rezultati prvega sklopa zaključne ankete

Na vprašanje o ceni embalaže so bili anketiranci razdvojeni. Nekaj anketirancev je bilo mnenja,
da embalaža ni predraga in da so zanjo pripravljeni odšteti 25 evrov, ostali pa so v večjem
številu odgovorili da niso pripravljeni odšteti 25 evrov za embalažo.

42

Slika 31: Rezultati drugega sklopa zaključne ankete

Pri vprašanju, ki se navezuje na vrsto in odpornost lesa, je bila večina anketirancev mnenja, da
čeprav je smrekov les podvržen pokanju, raztezanju in veliki očbutljivosti na udarce, za
embalažo ne bi hoteli izbrati druge vrste lesa, medtem ko je bilo nekaj anketirancev še vedno
mnenja, da bi bilo namesto smreke bolje uporabiti drugo vrsto lesa.
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Slika 32: Rezultati tretjega sklopa zaključne ankete

Pri vprašanju, ki se navezuje na estetsko vrednost embalaže, je prevladoval odgovor
anketirancev, da bi bilo potrebno na leseno embalažo dodati poslikavo ali napis, nekaj
anketirancev pa je bilo mnenja, da bi morala lesena embalaža ohraniti naraven izgled.
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Slika 33: Rezultati četrtega sklopa zaključne ankete

Pri zadnjem vprašanju zaključne ankete smo hoteli izvedeti, ali bi anketiranci za nižjo ceno
lesene embalaže izpustili okovje, vendar je bila večina anketirancev mnenja, da mora okovje
ostati na embalaži, čeprav bo zaradi tega cena embalaže višja. Nekaj anketirancev pa je vseeno
bilo mnenja, da bi bilo bolje, če okovja na embalaži ne bi uporabili.
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Slika 34: Rezultati petega sklopa zaključne ankete

Pri drugi anketi smo se osredotočili predvsem na vprašanja, ki so povezana z že izdelano
embalažo, kot so npr. teža ali cena embalaže. V večini na ljudi teža embalaže s steklenicami
vina ne vpliva, vpliva pa seveda cena izdelka, torej lesena embalaža. Zanimivo je, da večina
ljudi ne bi bila pripravljena odšteti 25 evrov za embalažo, vendar bi še vedno radi ohranili
okovje na embalaži, kar pa prinese večje stroške. Zanimiv je tudi odgovor anketirancev glede
izbire lesa, saj je bilo omenjeno, da je les smreke občutljiv na udarce in pokanje lesa, vendar bi
anketiranci še vedno radi imeli smrekov les za embalažo. Ker je že bilo omenjeno, da je les
hrasta ali bukve občutno dražji kot les smreke, prav zaradi njihove strukture in uporabe, je edini
razlog, da so se odločili za odgovor smreke, prav cena. V primeru izbire drugega lesa bi bila
embalaža še dražja, torej je cena eden izmed glavnih faktorjev pri izbiri embalaže.
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5. RAZPRAVA
V diplomski nalogi je bila lesena embalaža načrtovana in kasneje tudi realizirana. To ne pomeni
samo, da smo prišli do končnega izdelka, ampak tudi, da bi lahko nekega bližnjega dne leseno
embalažo množično izdelovali ter jo glavnim kupcem – vinogradnikom tudi prodajali ali pa
postavil na prodajne police. Vemo, da pri vseh vrstah embalaž na potencialne kupce zelo vpliva
cena in videz same embalaže. Velikokrat je na prodajnih policah embalaža, ki je za mnogo ljudi
lepa, vendar predraga in si je zato ne privoščijo. V primeru te lesene embalaže pa lahko kupec
izbira med različnimi možnostmi in tako nakup prilagodi svojim potrebam, tako da se lahko
odloči za drug, morda bolj kakovosten les ali pa za cenejši les z manjšim številom steklenic in
temu primerno manjšo ceno.
V diplomskem delu je načrtovana in izdelana embalaža tudi večfunkcionalna. Lesena embalaža
ima na stranskem delu s pomočjo dveh sklepnih spon še sekundarno funkcijo. S to funkcijo se
polovica embalaže razpre tako, da se vse štiri steklenice obrnejo v vodoravno pozicijo. Na ta
način embalažo naredimo bolj zanimivo, atraktivno, iz vidika uporabnosti pa nam razprta
embalaža lahko služi kot za okras vrhunskih vin na steni, saj jo lahko obesimo na dva lesena
ročaja, ki se prav tako razpreta, ali pa preprosto v vodoravni liniji zložimo vina, morebiti zaradi
lažjega zlaganja.
Za izdelavo lesene embalaže smo izbrali les smreke predvsem zaradi njenih lastnosti. Smreko
zato, ker je v slovenskih gozdovih najbolj razširjena in v primerjavi s hrastom in bukvijo
cenejša. Lahko jo je pridobiti, ima najmanjšo gostoto, les je mehak in zelo lahko obvladljiv, kar
pomeni, da ga je lažje oblikovati, med izdelavo pa porabimo zagotovo manj materiala prav
zaradi idealne strukture lesa.
Kot možno težavo bi lahko omenil, da je bilo potrebno pri nastanku embalaže ves čas
pazljivo ravnati s smrekovim lesom. Smrekov les je zelo mehke strukture, zatorej je izredno
ugoden za rezkanje, brušenje, skratka oblikovanje. Po drugi strani pa je zelo občutljiv na udarce
in krušenje lesa pri obdelanih robovih. Prav zaradi teh težav je bilo potrebno vse robove brusiti,
da tudi v prihodnje embalaža utrpi manj poškob, kot bi jih sicer brez brušenja. Zelo pazljivo je
bilo treba privijati vijake v les, saj bi se lahko zgodilo, da bi les počil, če bi vijake preveč privili.
Vsekakor teh problemov pri hrastovem ali bukovem lesu ne bi bilo ali pa bi jih bilo veliko manj,
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vendar moramo vedeti, da imata slednja veliko večjo gostota, kar ima spet prednosti in slabosti.
Tukaj lahko odmislimo pokanje v smislu privijanja vijakov ali poškodb od udarcev, ki se ne
poznajo tako hitro, saj je les veliko trši in tako tudi bolj odporen, vendar moramo vedeti, da je
les hrastove ali bukove embalaže dražji, povzroča pa tudi večjo obrabo strojev oziroma rezil,
saj se ta zaradi velike trdote lesa hitreje izrabijo. Če se izdela eno ali dve embalaži, potem to ni
velik problem, v primeru serijske proizvodnje pa lahko to povzroči kar nekaj stroškov.
Glede na načrt embalaže, izdelanem v programu Cinema 4D, je kar nekaj razlik z izdelkom. Te
razlike so se pokazale, ker lahko pri izdelavi v programu ustvarimo, kar želimo, pri fizični
izdelavi pa smo lahko omejeni z orodjem, ki ga imamo, ali pa preprosto stvari ne moremo
izpeljati tako enostavno kakor v programu. Res je, da Cinema 4D ni tipičen program za
načrtovanje, a kljub temu omogoča hitro izdelavo načrta.
Dno embalaže je bilo zaradi vizualnega izgleda že v osnovi načrtovano malenkost širše. Tako
se je izdelalo tudi dejansko embalažo, vendar se embalaža ni odpirala, saj sklepne spone niso
pokrivale radija odpiranja, zato je bilo potrebno na obeh straneh dno izenačiti s stranico, nato
pa se je embalažo lahko odprlo v vodoravni položaj. Lahko bi se odločili in ploščice privili, kot
je bilo prvotno mišljeno, torej zunaj na vidnem mestu, vendar se je zaradi vizualnega izgleda
ploščice skrilo v notranjost hrbta, ko je embalaža zaprta.
Pri zaščiti embalaže smo uporabili tudi laneno olje, lahko pa bi embalažo tudi lakirali na vodni
osnovi. Oba načina sta dobra, saj varujeta embalažo pred umazanijo in zunanjimi vplivi. Za
nanos lanenega olja smo se odločili, ker da lesu bolj naraven izgled, saj porumeni, hkrati pa je
tudi cenejši, kakor bi bil lak na vodni osnovi.
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6. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu je prikazano, da se s pretehtanim načrtovanjem in poznavanjem materialov
lahko izdela večfunkcionalna lesena embalaža za butična vina. V prvem delu naloge so opisane
različne vrste lesa, njihove prednosti in slabosti. Les smreke se je glede na razmere izkazal za
najugodnejšo in najcenejšo rešitev za izdelavo načrtovane lesene embalaže. Res je, da so
anketiranci odgovorili, da bi raje uporabili les hrasta, vendar bi bil potem strošek embalaže še
višji, saj je les hrasta dražji in tudi težji za obdelovanje. Zaradi omenjenih razlogov smo se
odločili, da je najbolje, da za izdelavo lesene embalaže uporabimo smrekov les. Zato lahko
potrdimo hipotezo 1, da je les smreke najbolj ugoden za izdelavo lesene embalaže.
Že med oblikovanjem embalaže v programu Cinema 4D se je pojavljal problem o količini
steklenic, ki bi jih embalaža vsebovala. Lahko bi izdelali embalažo za šest steklenic, kot je bilo
mišljeno, vendar če združimo polnih 6 steklenic vina in še težo embalaže, bi bila skoraj
zagotovo embalaža pretežka za uporabo. Da pa bi lahko potrdili hipotezo 2, ki pravi, da je lesena
embalaža za štiri steklenice najbolj primerna za uporabo, smo potrebovali še odgovor
anketirancev, zato smo jim poslali še drugo anketo, v kateri nas je zanimalo vprašanje o teži
embalaže. Anketiranci so odgovorili, da skupna teža lesene embalaže s polnimi steklenicami
,ki je težka 7,5 kg, ni pretežka za uporabo, in tako potrdili hipotezo.
Na podlagi ankete je bilo ugotovljeno, kakšna vrsta lesene embalaže za butična vina bi bila
sprejemljiva za morebitne kupce. Z oceno ustreznosti lesa, barve, prostora za vina, priročnosti
in funkcionalnosti je pridobljen končen izdelek. Po končanem tehničnem in tržnem načrtovanju
je sledila tudi sama izdelava izdelka. Ugotovili smo, da se je oblikovanje v programu Cinema
4D pokazalo za hitro in učinkovito rešitev pri reševanju problemov in da je odlično orodje,
vendar dejansko le prototip izdelka pokaže vse skrite napake, težave, ki se iz samega načrta ne
vidijo.
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