
Pohištveno okovje
express | 01/2022

Cene so veleprodajne, brez DDV-ja. | Cene se spreminjajo sorazmerno s cenami surovin dobavitelja. | Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.

Št. artikla 101 199 405

Baterijski set 
DCK329P2T

18 V 5,0 Ah

690,- EUR

AKCIJA

Skenirajte QR-kodo, izberite izdelek 
v spletnem katalogu in ga naročite!
Več informacij o izdelku prejmete na strani 48



Kako do nas
Kontakt: Odpiralni čas:
T.               +386 (0)1 561 02 00

F.               +386 (0)1 561 02 20

E.              info@schachermayer.si

Pon. - Čet.:           7:30 - 16:00 ure

Pet.:                      7:30 - 13:30 ure

Telefonska prodaja:

Pohištveno okovje:
Dejan Ulipi Pomurska 031-385-040 dejan.ulipi@schachermayer.si

Primož Bajda Savinjska in Koroška 041-349-481 primoz.bajda@schachermayer.si

Roman Ofak Dolenjska 041-645-224 roman.ofak@schachermayer.si

Matevž Jesihar Osrednjeslovenska 041-638-486 matevz.jesihar@schachermayer.si

Andrej Ložar Gorenjska 041-349-483 andrej.lozar@schachermayer.si

David Skvarča Primorska in Notranjska 041-660-009 david.skvarca@schachermayer.si

Trgovine:
Miha Ustar celotna Slovenija 031-355-447 miha.ustar@schachermayer.si

Stavbno okovje:
Izidor Kregar vzhodna Slovenija 041-349-482 izidor.kregar@schachermayer.si

Matjaž Gumzej zahodna Slovenija 031-610-138 matjaz.gumzej@schachermayer.si

Program za kovinarje:
Aljaž Rebrec vzhodna Slovenija 051-207-302 aljaz.rebrec@schachermayer.si

Damjan Martinuč zahodna Slovenija 051-207-307 damjan.martinuc@schachermayer.si

Stroji za obdelavo lesa in kovin:
Stanko Čakš celotna Slovenija 041-334-855 stanko.caks@schachermayer.si

Zastopniki na terenu:

Veleprodaja:
Pohištveni oddelek 01/561 02 30

Stavbni oddelek 01/561 02 22

Maloprodaja:
Prodajni salon 01/561 02 40
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360°
                      

• Podkonstrukcija: inox.

Material: inox
Površina: mat
Razred po EN1906: 4
Rozeta: 52 x 52 x 10 mm
Kvadratni trn: 8 / 8,5 / 8 nepritrjen mm
Pritrditveni pribor: navojni vijaki M5
Debelina vrat: 38-45 mm
Izvedba: vrtljiva, s krogličnim ležajem, z vzmetjo

Št. artikla Luknja Testiranje ognjevarnosti EM Cena v EUR

102 246 166 BB ne gt 54,00

102 246 167 PZ ÖNORM B3859, 90 minut gt 54,00

102 246 168 WC ÖNORM B3859, 90 minut gt 61,00

Garnitura kljuk MALMÖ z rozeto

od 54,- EUR
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Nasvet: uporaba lesnih vijakov 4 x 50 mm 
pri debelini vrat od 42 do 47 mm!

Material: inox
Površina: mat
Razred po EN1906: 3
Rozeta: ø 52 x 8 mm
Kvadratni trn: 8 hitro pritrdilni, pritrjen,      

z reducirnim vložkom na 8,5 mm
Pritrditveni pribor: samorezni navojni vijaki
Debelina vrat: 37-42 mm
Izvedba: s povratno vzmetjo, podkonstrukcija iz umetne mase

Št. artikla Luknja Testiranje ognjevarnosti EM Cena v EUR

102 203 417 BB ne gt 16,00

102 203 418 PZ ne gt 16,00

102 203 419 WC ne gt 26,00

Garnitura kljuk AMSTERDAM z rozetam

360°
                      

 Material: inox
Površina: črna, mat, prašno barvana
Razred po EN1906: ne
Rozeta: ø 52 x 2 mm
Kvadratni trn: 8 z reducirnim vložkom na 8,5 mm
Pritrditveni pribor: zagozdna povezava iz umetne mase
Izvedba: nepritrjena kljuka in rozeta

Št. artikla Debelina vrat mm Luknja EM Cena v EUR

102 246 251 35-55 BB gt 29,00

102 246 252 35-55 PZ gt 29,00

102 246 253 35-45 WC gt 38,00

Garnitura kljuk NORWEGEN s plosko, okroglo rozeto

360°
           

• Podkonstrukcija: inox.

Material: inox
Površina: mat
Razred po EN1906: 4
Rozeta: ø 51,8 mm
Pritrditveni pribor: navojni vijaki M5
Debelina vrat: 38-45 mm
Izvedba: vrtljiva, s krogličnim ležajem, z vzmetjo

Št. artikla Luknja Kvadratni trn mm Testiranje ognjevarnosti EM Cena v EUR

102 245 624 BB 8 / 8,5 / 8 nepritrjen ne gt 33,00

102 245 625 PZ 8 / 8,5 / 8 nepritrjen ne gt 33,00

102 245 626 WC 6 x 60/6 x 90 z nepritrjenim A 
vložkom iz 6 na 7 in 6 na 8

ÖNORM B3859, 90 minut gt 36,00

Garnitura kljuk DUBLIN z rozeto

360°
                      

od 16,- EUR

od 29,- EUR

od 33,- EUR
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Nasvet:
izvedba brez pokrovčka za ključavnico.

Material: medenina
Razred po EN1906: 3
Kvadratni trn: 8 / 8,5 / 8 nepritrjen mm
Pritrditveni pribor: vijaki za les
Debelina vrat: 38-45 mm
Izvedba: vrtljiva, z vzmetjo

Št. artikla Luknja Površina Testiranje ognjevarnosti EM Cena v EUR

102 253 535 BB 90 polirana ne gt 23,00

102 253 537 PZ 88 polirana ÖNORM B3859 gt 23,00

102 253 538 WC 90 polirana ne gt 29,00

102 253 580 BB 90 kromirana ne gt 26,00

102 253 581 PZ 88 kromirana ÖNORM B3859 gt 26,00

102 253 582 WC 90 kromirana ne gt 34,00

Garnitura kljuk ALT-WIEN z dolgim ščitom

od 23,- EUR

od 72,- EUR

od 76,- EUR

Garnitura kljuk IMST z dolgim ščitom
           

 Material: železo
Razred po EN1906: ne
Kvadratni trn: 8,5 nepritrjen mm
Pritrditveni pribor: vijaki za les
Debelina vrat: -45 mm
Izvedba: kljuka in ščit nepritrjena
Testiranje ognjevarnosti: ne

Št. artikla Luknja Površina EM Cena v EUR

102 238 430 BB 90 cinkana, starana, krtačena gt 76,00

102 238 431 PZ 88 cinkana, starana, krtačena gt 76,00

102 238 432 WC 90 cinkana, starana, krtačena gt 85,00

Garnitura kljuk AIST z dolgim ščitom
           

 Material: železo
Razred po EN1906: ne
Kvadratni trn: 8 z reducirnim vložkom na 8,5 mm
Pritrditveni pribor: z lesnimi vijaki
Debelina vrat: -50 mm
Izvedba: kljuka in ščit nepritrjena, nastavek 18 mm

Št. artikla Luknja Površina EM Cena v EUR

102 250 991 BB 90 cinkana, črna, pasivirana gt 72,00

102 250 992 PZ 88 cinkana, črna, pasivirana gt 72,00

102 250 993 WC 90 cinkana, črna, pasivirana gt 93,00
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Pridušen zvok z luknjam za rozete in razmakom 38 mm. Z 1 dodatno luknjo za pritrditev 
kratkih in širokih ščitov. S prestavitvijo vpada možno uporabljati na levi ali desni strani. 
Z ojačano vzmetjo.

Obseg dobave: 1 ključ (podaljšan, skupna dolžina 87 mm).

Ognjevarna: N
Testirano po normativu: ÖNORM EN 12209, razred 1, zaščitni razred 1, B 5350
Varianta zapiral: BB
Razdalja: 90 mm
Vretenka: 8,5 mm
Izvedba vretenke: vretenka GFK z zatičnim efektom
Izvedba čelnice: okrogla
Debelina ohišja: 12 mm
Višina ohišja: 175 mm
Širina ohišja: 80 mm
Dimenzije čelnice: 250 x 18 x 3 mm
Vrata na zapah: 1

Št. artikla Material čelnice Globina do trna mm Material zapaha Material vpada EM Cena v EUR

102 245 260 jeklo, srebrno cinkano 50 cink, srebrna umetna masa Delrin, siva kos 5,00

102 243 011 jeklo, črno, KTL-premaz 50 cink, črno lakiran umetna masa Delrin, črna kos 11,00

Vdolbna ključavnica solido 300 BB-sobni ključ

 

jeklo, črno 
lakirano

Pridušen zvok z luknjam za rozete in razmakom 38 mm. Z 1 dodatno luknjo za pritrditev 
kratkih in širokih ščitov. S prestavitvijo vpada možno uporabljati na levi ali desni strani. 
Z ojačano vzmetjo.

Ognjevarna: N
Testirano po normativu: ÖNORM EN 12209, razred 1, zaščitni razred 1, B 5350
Varianta zapiral: PZ
Razdalja: 88 mm
Vretenka: 8,5 mm
Izvedba vretenke: vretenka GFK z zatičnim efektom
Izvedba čelnice: okrogla
Debelina ohišja: 12 mm
Višina ohišja: 175 mm
Širina ohišja: 80 mm
Dimenzije čelnice: 250 x 18 x 3 mm
Vrata na zapah: 2

Št. artikla Material čelnice Globina do trna mm Material zapaha Material vpada EM Cena v EUR

102 243 012 jeklo, črno, KTL-premaz 50 cink, črno lakiran umetna masa Delrin, črna kos 11,00

102 245 261 jeklo, srebrno cinkano 50 cink, srebrna umetna masa Delrin, siva kos 5,00

Vdolbna ključavnica solido 320 PZ-cilindrični vložek

jeklo, črno 
lakirano

Pridušen zvok z luknjam za rozete in razmakom 38 mm. Z 1 dodatno luknjo za pritrditev 
kratkih in širokih ščitov. S prestavitvijo vpada možno uporabljati na levi ali desni strani. 
Z ojačano vzmetjo.

Ognjevarna: N
Testirano po normativu: ÖNORM EN 12209, razred 1, zaščitni razred 1, B 5350
Varianta zapiral: WC
Razdalja: 90 mm
Vretenka: 8,5 mm
Izvedba vretenke: vretenka GFK z zatičnim efektom
Izvedba čelnice: okrogla
Debelina ohišja: 12 mm
Višina ohišja: 175 mm
Širina ohišja: 80 mm
Dimenzije čelnice: 250 x 18 x 3 mm
Vrata na zapah: 1

Št. artikla Izvedba Material čelnice Globina do trna mm Material zapaha Material vpada EM Cena v EUR

102 245 263 že nastavljen vpad v levo jeklo, srebrno cinkano 50 cink, srebrna umetna masa Delrin, siva kos 5,40

102 243 013 - jeklo, črno, KTL-premaz 50 cink, črno lakiran umetna masa Delrin, črna kos 12,00

Vdolbna ključavnica solido 340 WC-metuljček

jeklo, črno 
lakirano

od 5,- EUR

od 5,- EUR

od 5,40 EUR
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4,- EUR

od 5,- EUR

od 5,- EUR

4-krat nastavljiva zaporna pločevina iz zelo kakovostne specialne umetne mase.
S tem se doseže bistveno tišji vpad zapaha v zaporno pločevino.

Primerno za težo vrat do 100 kg.

Nastavitev oziroma prilagajanje zaporne pločevine lahko izvedete z enim samim 
vijakom in se lahko izvede udobno na licu mesta na vratnem podboju.

Možnosti nastavitev:
3,25 / 3,75 mm, 4,25 / 5,0 mm

To izhaja iz debeline stene osnovnega telesa (2 mm)
in debeline stene jeklenega vložka.

Širina ploščice: 20 mm
Višina ploščice: 210 mm

Št. artikla Globina mm Radij mm Material EM Cena v EUR

102 246 375 10 6 poliram/jeklo podobno RAL7001 siv kos 5,00

102 246 376 10 6 poliram/jeklo podobno RAL9016 bel kos 5,00

102 246 378 10 6 poliram/naparjen aluminij srebrn kos 6,50

102 246 377 10 6 poliram/jeklo podobno RAL9005 črn kos 7,50

Nastavljiva vdolbna zaporna pločevina Solido V4

 

srebrna barva črna barva

 

WC-vretenka za metuljček: 8 mm.

Izvedba čelnice: okrogla
Material čelnice: jeklo, črno mat
Debelina ohišja: 13 mm
Višina ohišja: 132 mm
Širina ohišja: 75 mm
Dimenzije čelnice: 190 x 18 x 2,5 mm

Št. artikla Varianta zapiral Razdalja mm Vretenka mm Globina do trna mm EM Cena v EUR

102 218 484 BB 90 8 50 kos 5,00

102 218 485 PZ 85 8 50 kos 5,50

102 218 486 WC 95 8 (WC-vretenka 8) 50 kos 6,00

Magnetna ključavnica B-Four Bonaiti

 

 Izvedba: nastavljiva

Št. artikla Izvedba čelnice Dimenzije čelnice mm Material čelnice EM

102 218 487 okrogla 112 x 24 jeklo, črno mat kos

Zaporna pločevina za magnetno ključavnico B-Four
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Za iverna vrata z enako dolgimi navojnimi sorniki.

Za brazdna lesena vrata na lesenih podbojih.

Tečaj ø: 16 mm
Višina spone: 41 mm
Osni razmik: 14,3 mm
Dolžina sornika: 60 mm
Debelina zatiča: 8,7 mm
Nosilna moč: 32 kg

Št. artikla Izvedba Material EM Cena v EUR

102 265 403 s 3 stopenjskimi navojnim sornikom jeklo, cinkano kos 0,79

102 265 404 s 3 stopenjskimi navojnim sornikom jeklo, nikljano kos 0,79

102 265 401 s 3 stopenjskimi navojnim sornikom jeklo, črno brunirano kos 2,90

102 265 407 s 3 stopenjskimi navojnim sornikom jeklo, patinirano kos 0,59

102 265 406 s 3 stopenjskimi navojnim sornikom jeklo, medeninjeno kos 0,99

Uvrtno nasadilo s cilindrično glavo

 

jeklo, patinirano

 

Za brazdana lesena vrata na lesenih podbojih.

Izvedba: s 3 stopenjskimi navojnim sornikom
Tečaj ø: 16 mm
Višina spone: 50,5 mm
Osni razmik: 14,3 mm
Dolžina sornika: 60 mm
Debelina zatiča: 8,7 mm
Nosilna moč: 32 kg

Št. artikla Material EM Cena v EUR

102 265 364 jeklo, nikljano mat kos 2,80

102 265 361 jeklo, sijajno medeninjeno kos 3,30

102 265 366 jeklo, kromirano mat kos 3,50

102 265 360 jeklo, kromirano kos 2,90

Uvrtno nasadilo z okroglo glavo

jeklo, kromirano

 

Za lesena vrata in podboje.

Smer: univerzalna
Tečaj ø: 16 mm
Višina spone: 80,0-85,0 mm
Osni razmik: 22 mm
Dolžina sornika: 57 mm
Debelina zatiča: 6,5 mm

Št. artikla Izvedba Material EM Cena v EUR

102 295 618 za krilo jeklo, cinkano kos 0,95

102 295 619 za podboj jeklo, cinkano kos 1,35

Vratno nasadilo Solido 3-DIM

jeklo, črno

od 0,59 EUR

od 2,80 EUR

od 0,95 EUR
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9,90 EUR

14,90 EUR

 

Spona je v celoti skrita.
Preprosta montaža.
Uporabna za levo in desno smer.

Nasvet: 
navedene vrednosti obremenitve (nosilnosti) se nanašajo na dve sponi    
in vratno krilo (900 x 2100 mm).

Širina ploščice: 24 mm
Višina ploščice: 110 mm
Možnost nastavitve: tridimenzionalna
Območje nastavitve: vstran +/- 1,5 mm, višina +/- 2,5 mm,   

tesnjenje +/- 1,0 mm
Varianta vratnega utora: nebrazdana
Nosilna moč: 60 kg
Rezkar ø: 14 ali 16 mm
Uležajenje: drsna ležajna tehnika brez vzdrževanja
Kot odpiranja: 180°
Ognjevarna: N

Št. artikla Material EM

102 266 080 cinkova tlačna litina, kromirana, polirana kos

102 266 077 cinkova tlačna litina, kromirana, mat kos

102 266 079 cinkova tlačna litina, črna kos

102 266 078 cinkova tlačna litina, bela kos

Skrita vratna spona AN 160 3D

bela

kromirana, mat

kromirana, polirana

črna

Spona je v celoti skrita.
Preprosta montaža.
Uporabno levo in desno.

Nasvet: navedene vrednosti obremenitve (nosilnosti) 
se nanašajo na dve sponi in vratno krilo (900 x 2100 mm).

Širina ploščice: 24 mm
Višina ploščice: 110 mm
Možnost nastavitve: tridimenzionalna
Območje nastavitve: vstran +/- 1,5 mm, višina +/- 2,5 mm, tesnjenje +/- 1,0 mm
Varianta vratnega utora: nebrazdana
Nosilna moč: 40 kg
Rezkar ø: 14 ali 16 mm
Uležajenje: drsna ležajna tehnika brez vzdrževanja
Kot odpiranja: 180 °
Ognjevaren: N

Št. artikla Material EM

102 266 072 cinkova tlačna litina, kromirana, polirana kos

102 266 069 cinkova tlačna litina, kromirana, mat kos

102 266 071 cinkova tlačna litina, črna kos

102 266 070 cinkova tlačna litina, bela kos

Skrita vratna spona AN 140 3D

 

NAMIG: OBA MODELA SPON IMATA ENAKE VGRADNE DIMENZIJE, tako lahko glede 
na težo krila, izberete primerno spono, ne da bi pri tem morali delati drugačen izrez.!
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 Opis materiala

 

Materialbeschreibung

PRIMO ACA

Thermoplastischer Elastomer, PVC-frei, 
verschweißbar

Gummielastische Eigenschaften ohne Vulkanisation. Gute physikalische und 
thermische Eigenschaften, keine Weichmacherwanderung, 
Zusätzlich UV-stabilisiert auch für Außeneinsatz.

PRIMO AC

Thermoplastischer Elastomer, PVC-frei, 
verschweißbar

Gummielastische Eigenschaften ohne Vulkanisation. Gute physikalische und 
thermische Eigenschaften, keine Weichmacherwanderung.

PRIMO AC-FH

Thermoplastischer Elastomer, feuerhem-
mend, halogenfrei, verschweißbar

Gummielastische Eigenschaften ohne Vulkanisation. Gute physikalische und 
thermische Eigenschaften, keine Weichmacherwanderung. Einsatzgebiete: 
Rauch- und Brandschutzelemente.

PRIMO AS

Thermoplastischer Elastomer Schaum, 
verschweißbar

Hochelastischer Zellschaum ohne Vulkanisation. Exzellente physikalische und 
thermische Eigenschaften, keine Weichmacherwanderung.

PRIMO EV

Modifi ziertes Elastik-Polymer, 
verschweißbar

Gute physikalische Eigenschaften, witterungsstabil, gutes Rückstellvermögen, 
hohe Flexibilität.

PRIMO EV-FH

Modifi ziertes Elastik-Polymer, 
verschweißbar, feuerhemmend,

Gute physikalische Eigenschaften, hohe Flexibilität. Einsatzgebiete: Rauch- und 
Brandschutzelemente

PRIMO SK

Silikon-Kautschuk, PVC-frei
Ausgezeichnete physikalische Eigenschaften, bestes Rückstellvermögen, 
sehr hohe Flexibilität.

PRIMO TKS

Thermoplastisches Vulkanisat, 
erhöhte Wärmebeständigkeit, 
PVC-frei,verschweißbar

Gummielastische Eigenschaften mit Teilvulkanisation. Gute physikalische und 
thermische Eigenschaften, keine Weichmacherwanderung.

Temperatureinsatzbereiche PRIMO Materialien

ACA -40 °C bis   70 °C

AC -40 °C bis   60 °C

AC-FH -25 °C bis   70 °C

AS -40 °C bis   60 °C

EV -30 °C bis   60 °C

EV-FH -30 °C bis   60 °C

SK -45 °C bis 200 °C

TKS -40 °C bis 100 °C

Die angegebenen Daten, dienen der allgemeinen Orientierung, befreien 
Sie jedoch nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten 
Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Anwendungsfall. 
Verarbeitung und Anwendung der  Produkte erfolgen außerhalb 
unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in 
Ihrem Verantwortungsbereich.

Standardfarben AC

Standardfarben EV

≈ RAL 9003 
bela

≈ RAL 7040 
siva

≈ RAL 1001 
bež

≈ RAL 8002 
rjava

≈ RAL 8016 
mahagonij

≈ RAL 8014 
rustikalna

≈ RAL 7043 
antracit

≈ RAL 9004 
črna

Natur /
Transparent

≈ RAL 9003
Weiss

≈ RAL 7040
Grau

≈ RAL 1001
Beige

≈ RAL 8025
Rustikal

≈ RAL 8015
Mahagoni

≈ RAL 8002
Braun

≈ RAL 7043
Anthrazit

≈ RAL 9004
Schwarz

 

Z 12 mm utorom.

 Material: umetna masa

Št. artikla Barva Pakiranje EM

102 230 249 antracit, RAL 7043 zvitek po 50 m m

102 230 341 bela, RAL 9003 zvitek po 50 m m

102 230 342 bež, RAL 1001 zvitek po 50 m m

102 230 343 rjava, RAL 8002 zvitek po 50 m m

102 224 708 rustikalno rjava, RAL 8014 zvitek po 50 m m

102 225 797 siva, RAL 7040 zvitek po 50 m m

102 225 798 mahagonij, RAL 8016 zvitek po 50 m m

102 225 799 črna, RAL 9004 zvitek po 50 m m

Vratno tesnilo EV 3967 KS

 

Z 12 mm utorom.

Material:  umetna masa

Št. artikla Barva Pakiranje EM

102 230 247 rustikalno rjava, RAL 8014 zvitek po 50 m m

102 225 570 bela, RAL 9003 zvitek po 50 m m

102 225 569 bež, RAL 1001 zvitek po 50 m m

102 230 248 črna, RAL 9004 zvitek po 50 m m

102 230 245 mahagonij, RAL 8016 zvitek po 50 m m

102 230 246 prozorna zvitek po 50 m m

102 225 575 rjava, RAL 8002 zvitek po 50 m m

Vratno tesnilo EV 0680 KS

PRIMO EV
Predelani elastični polimer Dobre fizikalne lastnosti, odporen na vremenske razmere, dobra zmožnost povrnitve 

oblike, visoka stopnja gibljivosti.

52,- EUR / 100 m

52,- EUR / 100 m
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Obseg dobave: 
6 x opornik za montažo 
podboja TU za skupno 
montažo treh vrat, torba.

Vsebina: 6 kos

Št. artikla Vpenjalna širina mm Teža kg EM

101 190 508 565-1010 9,9 SA

Set opornikov za montažo 
podboja TU-TRAGE

 

Hod uravnavanja: 35 mm
Razpon: 70 mm

Št. artikla Teža kg EM

101 190 512 0,58 kos

Svora za montažo vrat TFM-2K

Za montažo enega podboja potrebujemo 2 opornika.
 
Št. artikla Vpenjalna širina mm Teža kg EM

101 190 505 565-1010 1,31 kos

Opornik za montažo podboja TU

 

                                                                             

Prerez: 50 x 24 mm
Površina: zlato eloksirana

Št. artikla Dolžina mm Material EM Cena v EUR

101 167 490 400 aluminij kos 21,00

101 167 491 500 aluminij kos 23,00

101 167 492 600 aluminij kos 24,00

101 167 493 800 aluminij kos 28,00

101 167 494 1000 aluminij kos 31,00

Vodna tehtnica AZ, zlato eloksirana

25,- EUR

59,- EUR349,- EUR

od 21,- EUR
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Stropna montaža.

Obseg dobave:
1 x tekalna tirnica, 2 x tekalno kolo, 2 x nosilna prirobnica, 
2 x zaustavljalec, 1 x talno prosto vodilo.

Teža krila največ: 100 kg
Material tekalne tirnice: aluminij, srebrno eloksiran
Področje uporabe: les

Št. artikla Dolžina tekalne tirnice mm Širina krila od do mm EM Cena v EUR

102 245 202 1800 800-900 gt 69,00

102 245 203 2000 900-1000 gt 70,00

102 245 204 2200 1000-1100 gt 72,00

Set okovja solido 80

 

solido 80 mit Montageschiene für Verblendung

solido 80 für Glas, Punktbefestigung

 

Za postopno blaženje okovja drsnih vrat iz lesa, jekla ali stekla. Krila se zaustavijo in so 
zadržana na končnem položaju, na račun tlačne mehanike. Montaža v tekalno tirnico. 
Možna tudi naknadna montaža. Ne sme se uporabljati na prostem.

Najmanjša širina krila pri uporabi zapiralnega blaženja, mora biti vsaj 650 mm.
Najmanjša širina krila pri uporabi dveh zapiralnih blaženj, mora biti vsaj 860 mm.
(ali pa uporabite daljšo tirnico.)

Material: umetna masa, siva/jeklo

Št. artikla Teža krila največ kg EM

102 265 170 80 kos

Blažilec za mehko zapiranje solido 80

Potisni cilinder za drsna vrata s skrito vgradnjo. S pritiskom na čelo drsnih vrat, sprožimo 
vzmet potisnega cilindra, ki vrata zapelje iz stenske niše. 
Montaža na koncu tekalne tirnice, namesto zavor.  Ni uporaben v kombinaciji z blažilcem.

Primerno za: HELM 140 / HELM 73 / Solido 80
Material: inox/umetna masa 

Št. artikla Dolžina mm ø mm Teža krila največ kg EM

102 245 698 125,5 25 100 / 140 kos

Potisni cilinder Solido 80

30,- EUR

29,- EUR

od 69,- EUR
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• Za steklena drsna vrata iz enojnega varnostnega stekla (ESG).
• Enokrilno.
• Stenska montaža.
• Kompaktna konstrukcija.
• Letev za pritrditev na sponke.
• Preverjeno po DIN 1527:2013 z 200.000 ciklusi.

Nasvet: združljivo z vsemi deli iz serije GT-L 80.
Razmerje med višino in širino vrat ne sme presegati 2,5:1.

Obseg dobave:
1 x tekalna tirnica brez stranskega dela, 1 x letev,
4 x adapter za letev, 2 x tekalno kolo, 
2 x blažilec zapiranja s sprožilnim zatičem,
1 x odbojnik levo, 1 x odbojnik desno, 1 x talno vodilo,
2 x pokrivna kapica, 1 x par utopnih ročajev  
(izvrtina v steklu 50 mm).

Dolžina tekalne tirnice: 2000 mm
Širina krila do: 1000 mm
Debelina stekla: 8-10 mm
Teža krila največ: 50 kg

Št. artikla Material EM

102 288 085 aluminij, črno eloksiran gt

Set okovja GT-L 50

GLASGL

           

aluminij, črna

aluminij, črna

 

Nosilec za lesena drsna vrata GT-L 50

Obseg dobave:
2 x nosilec za leseno krilo
1 x pritrditev povlečnika za blažilec
1 x talno vodilo

Teža krila največ: 50 kg

Št. artikla Debelina vrat mm EM

102 288 086 30-50 gt

 w

Vratni ročaj 8142

Ročaj za steklena vrata. 
Brez vrtanja v vratno krilo. 
Samolepilna pritrditev.

Namig: lepilni trak za trajno 
pritrditev je že nameščen.

Obseg dobave: 
šablona namestitve.

Izvedba: za lepljenje
Širina: 26 mm
Skupna dolžina: 200 mm
Nosilni odmik: 40 mm

Št. artikla Material Površina EM

102 265 648 aluminij videz inoxa kos

Vratni ročaj KCH1700

GLASGL

           

videz inoxa

 

Luknja: BL
Zunanja mera: 116 x 44 x 4 mm
Vgradna dimenzija: 86 x 26 x 8 mm
Debelina vrat: od 33 mm

Št. artikla Material Površina EM

102 238 103 medenina črna gt

Set utopih ročajev za 
drsna vrata M463, slepi

49,- EUR

41,- EUR

24,- EUR

189,- EUR

Ročaj ø: 20 mm
Nosilni odmik: 55 mm
Material: aluminij
Površina: črna, mat RAL 9005

Št. artikla Skupna dolžina mm Razmak lukenj mm EM

102 284 165 350 250 par

44,- EUR
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Debelina zgornje plasti približno 2,5 mm, 5Gc sistem spajanja.
Trislojna lesena deska: zgornja plast iz hrasta, srednji in spodnji sloj iz lesa iglavcev.

Authentic videz in dotik kot pravi les, naravni toni barv.
2-kratno naravno oljena površina.
Krtačena površina, brez trsk.

Za plavajoče polaganje ali z lepljenjem po celotni površini. Primerno za talno ogrevanje.
Pakirano v kartonu in foliji.

Rob: 4-stranski posnet rob
Količina desk/paket: 7

Št. artikla Vrsta lesa / razvrstitev Površina Uporabni 
sloj mm

Debelina 
mm

Dolžina 
mm

Širina 
mm

1 deska m² Vsebina 
palete m²

pak. EM

111 746 403 intenzivni hrast, bela krtačena, belo oljena 2,5 14 2200 180 0,40 110,80 2,77 m²

111 746 402 divji hrast krtačena, naravno oljena 2,5 14 2200 180 0,40 110,80 2,77 m²

Parket, hrast Authentic, enolamelni z videzom desk

divji hrast intenzivni hrast

Intenziven
hrast, bel

od 39,90 EUR
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9,90 EUR

                      
23

NKL23
Empfohlen für Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung            

31

NKL31
Empfohlen für gewerbliche
Bereiche mit mäßiger Nutzung           

Sodoben dekor s prijetno površino.
• Zgornji sloj, posebej impregniran (odporna zaščitna plast).
• Dekorativni laminat, posebej impregniran.
• Stabilna oblika, posebej oplemeniten nosilni sloj z zaščito pred vdorom vlage aquaResist HDF-E1.
• Spodnji sloj laminata, ki odbija vlago in mokroto.

POMEMBNO: laminatne talne obloge niso primerne za kopalnice, savne ali druge prostore z visoko stopnjo vlažnosti.
Dobavljivo samo v celotnih pakiranjih. 

Upoštevajte priložena navodila za polaganje in vzdrževanje.

Količina desk/paket: 9

Št. artikla Dekor Površina Debelina mm Dolžina mm Širina mm 1 deska m² Vsebina palete m² pak. EM

111 720 042 naravni hrast soft mat 7 1282 193 0,247 115,44 2,22 m²

111 720 043 svetel hrast soft mat 7 1282 193 0,247 115,44 2,22 m²

Laminat Activ 70, enolamelni z videzom desk

naravni hrast svetel hrast

Svetel
hrast
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Deska iz masivnega lesa je sestavljena iz 3 slojev s krtačeno površino Authentico.  
Raznolika površina z vdolbinami in izboklinami.
Debelina zgornje uporabne plasti je 3,6 mm. Z naoljeno Natur Pro Care+ površino. 
Začetna nega ni potrebna! 
Štiri stranski posneti robovi dodatno okrepijo optični učinek posamezne deske in podeželski značaj desk je še izrazitejši.
Spodnja plast je iz masivnega lesa in tako poskrbi za enakomerno razporeditev sil. Za plavajoče polaganje ali celotno 
površinsko lepljenje. Primerno za talno ogrevanje. Pakirano v kartonu in foliji.

Dobavljivo samo v celotnih pakiranjih.
Upoštevajte priložena navodila za polaganje in vzdrževanje.

Rob: 4-stranski posnet rob
Količina desk/paket: 7

Št. artikla Vrsta lesa/ 
razvrstitev

Površina Uporabni 
sloj mm

Debelina mm Dolžina mm Širina mm 1 deska m² Vsebina 
palete m²

pak. EM

111 717 772 macesen, naraven, 
naravni videz

krtačena, oljena približno 3,6 15 2000 195 0,39 95,55 2,73 m²

111 717 773 macesen, starinski, 
naravni videz

krtačena, oljena približno 3,6 15 2000 195 0,39 95,55 2,73 m²

Podeželski pod macesen Pro Care+
                                            

macesen, naravenmacesen, starinski

Starinski 
macesen

46,- EUR
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Folirano smrekovo jedro, pokrivna mera 18 x 40 mm.
Z utorom Click, montaža z ali brez sistema s sponko.

Dobava je možna samo v kosu - rezanje na mero ni možno!

 
Št. artikla Dekor Dolžina mm Vsebina paketa m EM

111 723 945 bela RAL 9016 2500 50 kos

Zaključna letev Soft 18/40, folirana

 

Paket vsebuje: 
50 kosov sponk iz vzmetnega jekla za približno 25 metrov, 
vključno z vijaki in zidnimi vložki.

Primerne za zaključne letve Design vinilnih talnih oblog TILO, 
pluto, linolej serije Soft, dimenzije 18/40.

 

Št. artikla Izvedba EM

111 724 141 sponka za 25 m zaključne letve PK

Sponka za podnožno letev

Primerna za talno gretje, saj izboljša zvočno in toplotno izolacijo.
Odporna prepustnost toplote: 0,040 m² K/W.

Razrez ni mogoč. Dobava samo v celih enotah pakiranja.

 
Št. artikla Širina mm Debelina mm Vsebina m² EM

111 787 512 1000 2 30 m²

Pena za parket

Toplotna prehodnost = 0,041 W/mK.
Zvočna izolacija približno 17 dB.
Primerna za polaganje na talno gretje.

Razrez ni mogoč. Dobava samo v celih enotah pakiranja.

 
Št. artikla Širina mm Debelina mm Vsebina m² EM

111 721 101 1000 2 30 rol

Stisnjena pluta

0,39 EUR / m2

69,- EUR

14,- EUR

6,49 EUR
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23

NKL23
Empfohlen für Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung            

31

NKL31
Empfohlen für gewerbliche
Bereiche mit mäßiger Nutzung           

Vinilne površine s krtačenim poram. Večslojna zgradba. Zgornji sloj: 0,3 mm, srednji sloj: reducirana vezana plošča,
spodnji sloj: pluta za pohodno blaženje in zvočno izolacijo. Polaganje: fiksni sistem, brez lepila, plavajoče polaganje,
primerne za talno ogrevanje, toplotna prepustnost 0,090 m2K/W. Pakirano v kartonu in foliji.

Rob: ravni

Št. artikla Vrsta lesa/ razvrstitev Uporabni sloj mm Debelina 
mm

Dolžina 
mm

Širina 
mm

1 deska m² Količina desk / 
paket

Vsebina 
palete m²

pak. EM

111 724 257 hrast Nox, krtačen približno 0,3 9,8 1205 210 0,253 6 85 1,52 m²

111 724 455 hrast Stonewashed, krtačen približno 0,3 9,8 1205 210 0,253 6 85 1,52 m²

111 724 376 kostanj Baltic, krtačen približno 0,3 9,8 1205 210 0,253 6 85 1,52 m²

111 724 509 hrast Savanne, krtačen 0,3 9,8 1205 210 0,253 6 85 1,52 m²

Design-vinilne talne obloge Favorito

hrast Nox

kostanj Baltic

Hrast
Nox

hrast Stonewashed

hrast Savanne

26,90 EUR
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Design-vinilne stopnice

hrast Nox

hrast Savanne

Hrast
Nox

35,90 EUR

Z robom za preobleko stopnic, ustreza TILO vinilnim talnim oblogam. 2 x zaviti rob.

 
Št. artikla Dekor Površina Širina mm Dolžina mm Višina mm EM

111 745 996 hrast Nox vinil 154 1205 38 kos

111 745 997 kostanj Baltic vinil 154 1205 38 kos

111 745 998 hrast Stonewashed vinil 154 1205 38 kos

111 745 999 hrast Savanne vinil 154 1205 38 kos

kostanj Baltic

hrast Stonewashed
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Vinil površina z rahlo krtačeno strukturo.
Večplastna zgradba, perfektna natančnost.
Pokrivna plast: visoko kvalitetna PU oplemenitena površina.
Srednji sloj: vodoodporna nosilna plošča Hydro Rigid.
Spodnji sloj: neobčutljiva na vlago, zvočna izolacija IXPE,  
stabilna ob obremenitvah. Polaganje: Click-sistem, plavajoče  
polaganje brez lepila. Primerno za talno ogrevanje. 
Pakirano v kartonu.

Rob: mikro reža

Št. artikla Vrsta lesa/ razvrstitev Uporabni 
sloj mm

Debelina 
mm

Dolžina 
mm

Širina 
mm

1 deska 
m²

Količina desk / 
paket

Vsebina 
palete m²

pak. EM

111 725 864 surovi hrast, ultra mat, nežno brušen približno 0,3 5 1220 229 0,28 8 116,48 2,24 m²

111 725 865 sivi hrast, ultra mat, nežno brušen približno 0,3 5 1220 229 0,28 8 116,48 2,24 m²

111 725 866 hrast Trentino, ultra mat, nežno brušen približno 0,3 5 1220 229 0,28 8 116,48 2,24 m²

Vinilna talna obloga Hydro Rigid
           

surovi hrast, ultra mat

sivi hrast, ultra mat hrast Trentino, ultra mat

19,90 EUR
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23

NKL23
Empfohlen für Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung            

33

NKL33
Empfohlen für gewerbliche
Bereiche mit hoher Nutzung           

NKL34
Empfohlen für gewerbliche
Bereiche mit intensiver Nutzung34

           

ELEGANTO - eleganten izgled ploščice.
Kamniti in kovinski dekorji v obliki ploščice, kar vsakemu prostoru dodeli določeno mero plemenitosti.

Večslojna zgradba nosilnega vinila. Površina Twist Plus, lakirana. Zgornji uporabni sloj: 0,3 in 0,55 mm vinila.
Srednji sloj: reducirana vezana plošča. Spodnji sloj: pluta za pohodno blaženje in zvočno izolacijo.

Polaganje: fiksni sistem, brez lepila, plavajoče polaganje, primerno za talno ogrevanje, toplotna prepustnost 0,090 m2K/W.
Pakirano v kartonu in foliji.

Rob: 4-stransko posneti robovi

Št. artikla Vrsta lesa / 
razvrstitev

Uporabni sloj mm Debelina 
mm

Dolžina 
mm

Širina 
mm

1 deska m² Količina desk / 
paket

Vsebina palete m² pak. EM

111 724 263 beton smreka, krtačen približno 0,55 10 595 285 0,17 6 85,42 1,02 m²

Design-vinilne talne obloge Eleganto

31,90 EUR
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• Nosilnost pri montaži z vijaki: 12,5 kg.
• Nosilnost pri montaži z lepilom: 6 kg.

Obseg dobave: pritrdilni material in lepilo.

Š x V x G: 254 x 260 x 70 mm

Št. artikla Material Površina EM

103 332 605 jeklo antracitna kos

Držalo za začimbe Columns

• Nosilnost pri montaži z vijaki: 12,5 kg.
• Nosilnost pri montaži z lepilom: 6 kg.

Obseg dobave: pritrdilni material in lepilo.

Š x V x G: 254 x 400 x 88 mm

Št. artikla Material Površina EM

103 332 606 jeklo antracitna kos

Držalo za nože Columns

• Nosilnost pri montaži z vijaki: 12,5 kg.
• Nosilnost pri montaži z lepilom: 6 kg.

Obseg dobave: pritrdilni material in lepilo.

Š x V x G: 254 x 400 x 86 mm

Št. artikla Material Površina EM

103 332 609 jeklo antracitna kos

Držalo za deske Columns

• Nosilnost pri montaži z vijaki: 12,5 kg.
• Nosilnost pri montaži z lepilom: 6 kg.

Obseg dobave: pritrdilni material in lepilo.

Š x V x G: 254 x 400 x 70 mm

Št. artikla Material Površina EM

103 332 607 jeklo antracitna kos

Držalo za pripomočke Columns

• Nosilnost pri montaži z vijaki: 12,5 kg.
• Nosilnost pri montaži z lepilom: 6 kg.

Obseg dobave: pritrdilni material in lepilo.

Š x V x G: 254 x 400 x 70 mm

Št. artikla Material Površina EM

103 332 608 jeklo antracitna kos

Držalo za steklenice Columns

22,- EUR

22,- EUR

22,- EUR

31,- EUR

22,- EUR
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Montaža: med stranico
Nosilna moč: 15 kg
Število vrat: 1

Št. artikla Tovarniška številka EM

103 348 630 45315 gt

Garnitura okovja Vertico Mono

 

 Material: aluminij, srebrno eloksiran

Št. artikla Tovarniška številka Dolžinske variante mm EM

103 348 631 45316 600 kos

Pokrivni stranski profil Vertico Mono

 

 

 Material: aluminij, srebrno eloksiran

Št. artikla Tovarniška številka Dolžinske variante mm EM

103 348 645 20400 2500 kos

Pokrivni profil Vertico Mono za vodilno tirnico

269,- EUR

6,90 EUR

31,90 EUR
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• Skoraj neviden spoj. Vidna je le 6 mm luknjica na notranjem robu mizne noge.
• Kotna montaža z robom mize.
• Mize se lahko transportirajo razstavljene.
• Izredno stabilen spoj med nogo in mizno ploščo.    

Hitra montaža in demontaža (šestkotni ključ).
• S pritrdilcem lahko izenačimo odstopanja, ki nastanejo pri izdelavi.

Nasvet:
osnovna plošča mora biti poravnana z mizo.

Obseg dobave:
4 x natični priključek s pritrdilnimi ploščicami
4 x vpenjalna puša s pritrdilnimi ploščicami
4 x vezni vijak M8/25
4 x podložka M10
8 x varovalo proti zasukanju nog
1 x imbus ključ

Izvedba: za masivne mizne noge
Izvedba 2: montažna ekscentrična plošča

Št. artikla Material Tip Uporaba EM

103 324 090 jeklo, cinkano VE-80K velikost noge 80 x 80 mm gt

Pritrdilec za mizno nogo Fixissimo, ekscentrična montažna plošča

8

22

39
4

45

40

6

VE-80K

A

A

80

80

110

11
0

5

5

R1
0

VE-80K

Podaljšek za mizo TIVER

Dobite obiske in je vaša jedilna miza premajhna? TIVER omogoča nastavitev 
mizne plošče brez orodja.
• Mizni podaljšek TIVER je primeren za vsako mizno podnožje, tudi za podnožja 

posebnih oblik, stranska vgradnja pri pisalnih mizah in kuhinjskimi elementi.
• Preprosta uporaba: T-cev vstavite v nosilec mizne plošče, gor položite  mizni 

podaljšek in ga pritrdite z vijaki z zvezdastimi ročaji.
• Nosilnost glede na material mizne plošče od 60 do 70 kg.

Nasvet: za podaljšanje mizne plošče je potrebna ena garnitura.

Obseg dobave: 
2 x pritrdilec
2 x T-cev
4 x vijak z zvezdastim ročajem

Material: aluminij
Površina: krom, eloksiran

Št. artikla Dolžina mm Širina mm Višina mm EM

103 370 261 500 25 35 gt

79,- EUR

94,- EUR
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 Mere: ø 40 mm
Material: jeklo
Nosilnost največ: 50 kg

Št. artikla Dolžina mm Barva EM Cena v EUR

103 331 197 100 siva kos 1,90

103 331 198 150 siva kos 2,34

103 331 199 100 črna kos 1,90

103 331 200 150 črna kos 2,34

103 331 201 100 bela kos 1,90

103 331 202 150 bela kos 2,34

Pohištvena noga ø 40 mm

siva, 100 mm

siva, 150 mm

bela, 100 mm črna, 100 mm

bela, 150 mm črna, 150 mm

ø 40, 100 mm

ø 40, 150 mm

 Mere: 40 x 40 mm
Material: jeklo
Nosilnost največ: 50 kg

Št. artikla Dolžina mm Barva EM Cena v EUR

103 331 203 100 siva kos 1,82

103 331 204 150 siva kos 2,10

103 331 210 100 črna kos 1,82

103 331 211 150 črna kos 2,10

Pohištvena noga 40 x 40 mm
15

0

siva, 100 mm

siva, 150 mm

črna, 100 mm

črna, 150 mm

40 x 40, 100 mm

40 x 40, 150 mm

od 1,90 EUR

od 1,82 EUR

NOVO v sortimentu

NOVO v sortimentu
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89,- EUR

od 99,- EUR

od 69,- EUR

Mizno podnožje je dostavljeno v posameznih delih, 
tako vam poenostavi rokovanje in transport podnožja.
Zaradi odlične usklajenosti delov, je sestavljanje hitro in preprosto.

Nasvet: talna plošča z izravnalnim vijakom, za različne nivoje.

Višina: 720 mm
Dimenzije talne plošče: 450 x 450 mm
Dimenzije stebra: 60 x 60 mm
Velikost plošč največ: 800 x 800 mm
Oblika za dobavo: razstavljena na posamezne dele

Št. artikla Izvedba stebra Varianta talne plošče EM Cena v EUR

103 320 511 črno premazano črno premazana kos 69,00

103 320 512 inox, satiniran inox, satiniran kos 89,00

Mizno podnožje Salzach-1

Mizno podnožje je dostavljeno v posameznih delih, 
tako vam poenostavi rokovanje in transport podnožja.
Zaradi odlične usklajenosti delov, je sestavljanje hitro in preprosto.

Nasvet: talna plošča z izravnalnim vijakom, za različne nivoje.

Višina: 720 mm
Dimenzije talne plošče: 550 x 550 mm
Dimenzije stebra: 85 x 85 mm
Velikost plošč največ: 1000 x 1000 mm
Oblika za dobavo: razstavljena na posamezne dele

Št. artikla Izvedba stebra Varianta talne plošče EM

103 320 519 črno premazano črno premazana kos

Mizno podnožje Salzach-1-Big

Mizno podnožje je dostavljeno v posameznih delih, 
tako vam poenostavi rokovanje in transport podnožja.
Zaradi odlične usklajenosti delov, je sestavljanje 
hitro in preprosto.

Nasvet: talna plošča z izravnalnim vijakom, 
za različne nivoje.

Višina: 720 mm
Dimenzije talne plošče: 700 x 400 mm
Dimenzije stebra: 60 x 60 mm
Velikost plošč največ: 1200 x 800 mm
Oblika za dobavo: razstavljena na posamezne dele

Št. artikla Izvedba stebra Varianta talne plošče EM Cena v EUR

103 320 513 črno premazano črno premazana kos 99,00

103 320 514 inox, satiniran inox, satiniran kos 129,00

Mizno podnožje Salzach-2

NOVO v sortimentu

NOVO v sortimentu

NOVO v sortimentu



schachermayer
express 2022 | 27

Pohištveno okovje

Mizno podnožje je dostavljeno v posameznih delih, 
tako vam poenostavi rokovanje in transport podnožja .
Zaradi odlične usklajenosti delov, je sestavljanje hitro in preprosto.

Nasvet: talna plošča z izravnalnim vijakom, za različne nivoje.

Višina: 1100 mm
Dimenzije talne plošče: 450 x 450 mm
Dimenzije stebra: 60 x 60 mm
Velikost plošč največ: 800 x 800 mm

Št. artikla Izvedba stebra Varianta talne plošče EM Cena v EUR

103 320 539 črno premazano črno premazana kos 89,00

103 320 540 inox, satiniran inox, satiniran kos 109,00

Podnožje stoječe mize Salzach-1-bar

Mizno podnožje je dostavljeno v posameznih delih, 
tako vam poenostavi rokovanje in transport podnožja.
Zaradi odlične usklajenosti delov, je sestavljanje hitro in preprosto.

Nasvet: talna plošča z izravnalnim vijakom, za različne nivoje.

Višina: 1100 mm
Dimenzije talne plošče: 700 x 400 mm
Dimenzije stebra: 60 x 60 mm
Velikost plošč največ: 1200 x 800 mm
Oblika za dobavo: razstavljena na posamezne dele

Št. artikla Izvedba stebra Varianta talne plošče EM Cena v EUR

103 320 517 črno premazano črno premazana kos 129,00

103 320 518 inox, satiniran inox, satiniran kos 149,00

Mizno podnožje Salzach-2-bar

Mizno podnožje je dostavljeno v posameznih delih, 
tako vam poenostavi rokovanje in transport podnožja.
Zaradi odlične usklajenosti delov, je sestavljanje hitro in preprosto.

Nasvet: talna plošča z izravnalnim vijakom, za različne nivoje.

Višina: 1100 mm
Dimenzije talne plošče: 550 x 550 mm
Dimenzije stebra: 60 x 60 mm
Velikost plošč največ: 800 x 800 mm
Oblika za dobavo: razstavljena na posamezne dele

Št. artikla Izvedba stebra Varianta talne plošče EM Cena v EUR

103 320 515 črno premazano črno premazana kos 159,00

103 320 516 inox, satiniran inox, satiniran kos 179,00

Mizno podnožje z oporno nogo Salzach-1-bar

od 89,- EUR

od 129,- EUR

od 159,- EUR

NOVO v sortimentu

NOVO v sortimentu

NOVO v sortimentu



28 www.schachermayer.si| express 2022 Cene so brez DDV-ja in veljajo od 30. 04. do 31. 07. 2022.
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov in cen.

                      

800>
           

 Material: inox
Velikost korita: 500 x 400 x 205 mm
Radij kota korita: 15 mm
Debelina materiala: 1 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z gumbom, povezava odtokov, 2 izvrtini Ø 35 mm, brez sifona

Št. artikla Tip Odcejevalnik Zunanja mera mm EM

113 520 352 Stricto 30 desno 980 x 472 kos

113 520 353 Stricto 30 levo 980 x 472 kos

2D-pomivalno korito Stricto 30

by Alveus

Slika: odlagalna površina levo

Korito je primerno za utopno vgradnjo in 
ploščato vgradnjo od zgoraj.

Material: inox
Velikost korita: 360 x 420 x 180 mm
Radij kota korita: 80 mm
Debelina materiala: 0,9 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2“ z 

vzvodom, povezava 
odtokov, 2 izvrtini,  
 s sifonom

Št. artikla Tip Odcejevalnik EM

113 520 161 Centurio L10 levo/desno kos

2D-pomivalno korito Centurio L10
                                 

500>
           

by Reginox

Slika Centurio L10 odlagalna 
površina desno

           

450>
           

 Material: inox
Velikost korita: 330 x 420 x 160 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2", povezava 

odtokov, brez izvrtine,   
brez sifona

Št. artikla Tip Odcejevalnik Zunanja mera mm EM

113 502 039 Tipo 45 S Mini levo/desno 605 x 500 kos

Vgradno korito Tipo 45S Mini

290,- EUR

139,- EUR 54,- EUR
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360°
           

Dolgo obstojni keramični diski.
Prilagodljivi cevni priključki.

Izvrtina za pipe Ø: 35 mm
Iztok: vrtljiva
Pršenje: ne

Št. artikla Tip Površina Izvedba EM Cena v EUR

113 522 137 BC133AA krom tlačno delovanje kos 46,00

113 522 138 BC134AA krom breztlačno delovanje kos 59,00

Kuhinjska armatura Cerafit

by Ideal Standard

• Dolgotrajni keramični vložki za boljšo gibljivost ročice.
• Gibljivi cevni priključki.

Izvrtina za pipe Ø: 32 mm
Iztok: vrtljiva
Pršenje: ne

Št. artikla Tip Površina Izvedba Izvedba 2 EM Cena v EUR

113 519 056 33933.05.75 krom tlačno delovanje pršilni curek kos 89,00

113 519 057 33939.05.75 krom breztlačno delovanje pršilni curek kos 114,00

Kuhinjska armatura SCOPE
           

360°
           

by Kludi

• Dolgotrajni keramični vložki za boljšo gibljivost ročice.
• Priključek bakrene cevi.

Izvrtina za pipe Ø: 32 mm
Iztok: vrtljiv in izvlečen
Pršenje: ne

Št. artikla Tip Površina Izvedba Izvedba 2 EM Cena v EUR

113 519 055 33931.05.75 krom tlačno delovanje pršilni curek kos 144,00

113 519 058 33932.05.75 krom breztlačno delovanje pršilni curek kos 179,00

Kuhinjska armatura SCOPE
           

360°
           

by Kludi

Za ojačitev armature pri inox koritih.
Priporočljiva za visoke in težke armature.
Primerna za inox korita z izvrtino 35 mm.

Trdna namestitev armature s pomočjo stabilne povezave s kuhinjskim pultom.
Pritrditev z lepljenjem ali vijačenjem.

 
Št. artikla Material EM

113 515 300 umetna masa kos

Ojačitvena plošča za armature

8,- EUR

od 46,- EUR

od 89,- EUR

od 144,- EUR
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Modele v drugih barvnih različicah 
boste našli v spletni trgovini.

Material: granit
Radij kota korita: 10 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2‘’ InFino®, pretočna povezava, pritrdilni set 

(tesnilo s strani vgradnje), brez gumba, brez sifona

Št. artikla Tip Barva Zunanja mera mm Velikost korita mm EM Cena v EUR

113 502 439 Subline 400-U antracitna 430 x 460 400 x 400 x 190 kos 189,00

113 502 449 Subline 500-U antracitna 530 x 460 500 x 400 x 190 kos 199,00

Podpultno vgradno korito serije Subline
           

Subline 500 U

Slika: Subline 500 U Slika: Subline 400 U

od 189,- EUR
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600>
           

 Material: granit
Velikost korita: 370 x 500 x 200 mm
Radij kota korita: 10 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" (cedilo v črni in inox/krom 

izvedbi vključeno v obseg dobave), povezava 
odtokov, 1 izvrtina, pritrdilne spone, brez sifona

Št. artikla Tip Barva Zunanja mera mm EM

113 520 623 CAGR50KRBK-TU črna 560 x 510 kos

Vgradno pomivalno korito CAGR50KRBK-TU

by Caressi

 Material: granit
Velikost korita: 392 x 435 x 200 mm
Radij kota korita: 15 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z vrtljivim gumbom, povezava 

odtokov, brez prebite izvrtine, brez sifona

Št. artikla Tip Barva Odcejevalnik Zunanja mera mm EM

113 500 219 CNG 611-86 črna levo/desno 860 x 500 kos

2D-pomivalno korito Centro CNG 611-86
                      

500>
           

 Material: granit
Velikost korita: 342 x 435 x 200 mm
Radij kota korita: 15 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z vrtljivim gumbom, povezava 

odtokov, brez prebite izvrtine, brez sifona

Št. artikla Tip Barva Odcejevalnik Zunanja mera mm EM

113 500 218 CNG 611-78 črna levo/desno 780 x 500 kos

2D-pomivalno korito Centro CNG 611-78
                      

450>
           

                      

450>
           

 Material: granit
Velikost korita: 342 x 435 x 200 mm
Radij kota korita: 15 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z vrtljivim gumbom, povezava 

odtokov, brez prebite izvrtine, brez sifona

Št. artikla Tip Barva Odcejevalnik Zunanja mera mm EM

113 500 217 CNG 611-62 črna levo/desno 620 x 500 kos

2D-pomivalno korito Centro CNG 611-62

220,- EUR

229,- EUR

219,- EUR

209,- EUR
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360°
           

Omejitev pretoka tople vode.
Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.
Prilagodljivi cevni priključki.

Izvrtina za pipe Ø: 38 mm
Iztok: vrtljiv in izvlečen
Pršenje: ne

Št. artikla Tip Površina Izvedba EM

113 519 115 46851.87.78 črn/krom tlačno delovanje kos

113 519 116 n 46851.93.78 bela/krom tlačno delovanje kos

Kuhinjska armatura BINGO STAR XS

by Kludi

360°
           

Dolgo obstojni keramični diski.
Prilagodljivi cevni priključki.

Izvrtina za pipe Ø: 35 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: ne

Št. artikla Tip Površina Izvedba EM

113 520 630 CA112BKM črna, mat tlačno delovanje kos

Kuhinjska armatura CA112

by Caressi

Upravljanje ročice na desni strani.
Dolgotrajni keramični diski.
Prilagodljivi cevni priključki.

Izvrtina za pipe Ø: 35 mm
Iztok: vrtljiv in izvlečen
Pršenje: ne

Št. artikla Tip Površina Izvedba EM

113 520 608 CA108BKU črna mat tlačno delovanje kos

Kuhinjska armatura CA108U z izvlečnim izpustom

360°
           

by Caressi

 

Dozirnik za tekoči detergent ali tekoče milo, preprosta montaža, glava iz inoxa s 
pumpico (črna), posoda za milo iz umetne mase.

Premer izvrtine je 25 mm, dozirna količina 0,4 litra, višina glave pumpice 60 mm.

 
Št. artikla Tip Površina EM

113 520 617 CA203BK črna kos

Dozirnik za čistilno sredstvo CA203

by Caressi

180,- EUR

150,- EUR

45,- EUR

209,- EUR
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900>
                      

• Popolni izvlek z vgrajenim blaženjem in samozapiralom na obeh vodilih.
• Vgrajen ekscenter za 3D-nastavitev ličnice.
• EasyFit: za montažo nosilcev smetnjakov na vodila ne potrebujete orodja.
• S priloženo vgradno šablono: merjenje pri vgradnji v korpus zato ni potrebno.
• Dodatna odlagalna površina na izvlečni pokrivni pločevini.

Nasvet:
dodatke za koš lahko naročite posebej, kot so npr.: pokrov smetnjaka, bio-pokrov s 
filtrom z aktivnim ogljem ali praktični nosilec vrečk.

Uporaba: s pritrdilci za ličnico
Osnovna oprema: koš, 2 x 10/2 x 22 litrov
Širina korpusa: 900 mm
Vgradna višina: 370 mm
Vgradna globina: 464 mm
Material: umetna masa/kovina
Površina: temno siva (lava)

Št. artikla EM

103 370 033 kos

Sistem za ločevanje odpadkov VS ENVI Space

2 x 10/ 2 x 22 litrov

Novo odpiralo z laserskim senzorjem podjetja Hailo za samodejno in priročno odpiranje.
Primerno za vse sisteme za ločevanje odpadkov s pritrditvijo na sprednjo ličnico in vse izvlečne sisteme.

Preprosto upravljanje z nožnim senzorjem in/ali glasovnim upravljanjem.

• Za podpultne omare od širine 300 mm do 1200 mm.
• Brez nenamernega odpiranja, kot je npr. dotik robotskega sesalnika.
• Montaža na sprednji del dna omare.
• Lahko se preprosto naknadno vgradi.
• Nizkonapetostna naprava (5 V) z vtičnico USB-C.
• Vgrajen LED-senzor, katerega je lahko zatemniti ali izklopiti.
• Nastavljiva moč izmeta, nastavljiva občutljivost senzorja.
• Inteligentno upravljanje, prepoznavanje ovir zaradi drsne sklopke.
• Zaščita pred kapljami vode po standardu IP 21.
• Z evropskimi, britanskimi, avstralskimi in severnoameriškimi certifikati.
• Razvoj in izdelava v Nemčiji.

Navodila za uporabo:
• Nastavitev in konfiguracija preko spletnega brskalnika.
• Združljivo z glasovnim upravljanjem Alexa.

Š x V x G: 157 x 33 x 300 mm
Material: umetna masa

Št. artikla EM

103 331 300 kos

Libero 3.0 elektronsko odpiralo

 

119,- EUR

219,- EUR
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Funkcija stikala: vklop/izklop, nastavitev svetilnosti.

Oprema: priključni kabel z vtičem, 
regulacijsko stikalo na dotik, 
desno

Širina: 21 mm
Višina: 10 mm
Način montaže: nevidne pritrdilne sponke
Barva svetlobe: 4000 K, nevtralno bela
Material: aluminij

Št. artikla Dolžina mm Svetlobni tok (lumen) Moč W Površina EM Cena v EUR

103 332 560 450 311 3,8 barva aluminija kos 30,00

103 332 561 600 434 5,3 barva aluminija kos 32,00

103 332 562 800 598 7,3 barva aluminija kos 36,00

103 332 563 900 680 8,3 barva aluminija kos 38,00

103 379 487 1000 762 9,3 barva aluminija kos 40,00

103 379 488 1200 926 11,3 barva aluminija kos 44,00

103 379 489 450 311 3,8 črna mat kos 30,00

103 379 490 600 434 5,3 črna mat kos 32,00

103 379 459 800 598 7,3 črna mat kos 36,00

103 379 491 900 680 8,3 črna mat kos 38,00

103 379 492 1000 762 9,3 črna mat kos 40,00

103 379 493 1200 926 11,3 črna mat kos 44,00

Podelementna svetilka Blade TD 24 V/DC
                                 

REGULATOR
NA DOTIK

           
2m

           

LED
           

24 VDC
           

cm

30

50

0

lux

1000

450ø  80

80°

Blade TD

Diagram porazdelitve 
svetilnosti

od 30,- EUR

Ustrezni pretvorniki:
103 379 512 NG53 20W
103 377 493 ST30/24D 30W
103 379 513 NG54 60W!
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3m
           

DualColor
3000K / 4000K

           

LED
           

12 VDC
                      

Garderobna palica z vgrajeno svetilko, senzor gibanja in inovativna tehnika DualColor.
Zaščitni nanos površine na zgornji okroglini palice za tihi pomik obešalnikov.

DualColor združuje svetlobni barvi 3000K toplo belo
in 4000K nevtralno belo v eni svetilki.
Barve se nastavi s priloženim adapterskim kablom.
Brez adapterskega kabla = 3000K, z adapterskim kablom = 4000K.

Razdalja dometa: 100°, 2,6 m.
Vklopni čas: detektor gibanja vklopi svetilko pri gibanju in ostane prižgan, dokler 
zaznava gibanje.
Svetilka se ugasne po približno 30 sekundah, če ne zaznava gibanja.

Nasvet: 
senzor gibanja in vodilo kabla sta vgrajena v desnem držalu palice.
Izhod kabla je na zgornji strani nosilca garderobne palice.

Obseg dobave: vključno s pritrdilnimi vijaki M6 x 30.

Oprema: senzor gibanja
Širina: 15 mm
Višina: 100 mm
Način montaže: pritrditev z vijaki
Barva svetlobe: 3000 K, toplo bela / 4000 K, nevtralno bela
Material: aluminij, umetna masa

Št. artikla Dolžina mm Svetlobni tok (lumen) Moč W Površina EM Cena v EUR

103 378 157 540 248 6,2 črna kos 57,00

103 378 158 540 248 6,2 eloksirana, v barvi aluminija kos 57,00

103 378 159 750 352 8,8 črna kos 65,00

103 378 160 750 352 8,8 eloksirana, v barvi aluminija kos 65,00

103 378 161 870 416 10,4 črna kos 69,00

103 378 162 870 416 10,4 eloksirana, v barvi aluminija kos 69,00

103 378 163 1050 508 12,7 črna kos 85,00

103 378 164 1050 508 12,7 eloksirana, v barvi aluminija kos 85,00

Garderobna palica s svetilko MEC Rack senzor 12 V/DC

cm

30

50

100

0

lux

1200

600

190

100°

MEC-RACK

Diagram porazdelitve svetilnosti

od 57,- EUR

!Ustrezni pretvorniki:
103 372 701 NG37 15W
103 372 703 NG39 30W
103 372 719 NG40 60W
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 Material: keramika
Barva: alpin bela
Zunanja mera: ø 430 x 125 mm
Velikost korita: ø 415 x 110 mm
Osnovna oprema: brez preliva, brez ventila, brez izvrtine, brez sifona, 

spodnja stran brušena

Št. artikla Tip EM

113 541 385 4179.43.R1 kos

Nadgradni umivalnik Artis

Z odtočno garnituro (vključno z ventilom).
Z ročico.
S keramično kartušo.
Z gibljivimi priključki.
Perlator s kovinskim obročem in regulatorjem za uravnavanje količine vode 5l/min.
Pritrditev armature s spodnje strani (EASY-FIX sistem) s centrirnim tesnilom.
Priložen omejevalnik temperature za vročo vodo.

Iztok: vrtljiv
Pršenje: ne

Št. artikla Tip Površina Izvedba EM

113 522 176 A6754AA krom tlačno delovanje kos

Kopalniška armatura Tesi 

360°
           

by Ideal Standard

199,- EUR

399,- EUR
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Brez sifona.
Keramična kartuša.
Z gibljivimi priključki.

Iztok: fiksna
Pršenje: ne

Št. artikla Tip Površina Izvedba EM Cena v EUR

113 520 550 500229SAT00NE črna mat tlačno delovanje kos 124,00

113 520 560 500229SAT00CR krom tlačno delovanje kos 99,00

Kopalniška armatura Glam

360°
           

 

Zapirna funkcija Push-Open (pritisni/odpri).
Ventil se zapre ali odpre z rahlim pritiskom.

Korito ali umivalnik s takim ventilom mora obvezno imeti pretočni sifon.

 
Št. artikla Tip Barva Velikost EM Cena v EUR

113 520 553 16002975 kromirana 5/4" kos 23,00

113 520 554 16002975 črna mat 5/4" kos 33,00

Ventil za odtok 5/4", zapirni

• Iz umetne mase, odporne na udarce, temperaturo 
in vremenske razmere.

• S palico iz inoxa in posodico za milo.
• Dve obešalni kljuki za pritrdilce na reling.
• Dva stranska vgrajena nosilca brisač.
• Primeren za zunajo in notranjo uporabo.

Material: umetna masa
Zunanja mera: 55 x 45 x 41,3 mm

Št. artikla Tip Barva EM

113 541 524 7121.01 bel kos

113 541 525 7121.24 granit (siva, melirana) kos

Set z umivalnikom in dodatki

 

by Abusanitair

69,- EUR

od 99,- EUR

od 23,- EUR
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• Ozek dizajn.
• Visoka svetlobna moč.

Nasvet:
primerno za vse LED-svetilke in pretvornike 
z enako oznako (glej piktogram).

Višina: 10 mm
Globina: 86,4 mm
Način montaže: pritrditev z vijaki
Barva svetlobe: 4000 K, nevtralno bela
Material: aluminij
Površina: črna

Št. artikla Širina mm Svetlobni tok (lumen) Moč W EM Cena v EUR

103 379 781 300 424 5,3 kos 39,00

103 379 782 500 736 9,2 kos 43,00

103 379 783 700 1040 13 kos 48,00

Vgradna/zrcalna svetilka LD 8104 24 V/DC

MOŽNOST
DIMLJENJA

           
1,7m

           

LED
           

24 VDC
           

                                 

MOŽNOST
DIMLJENJA

           

0,3m
           

LED
           

12 VDC
           

Kopalniška svetilka s satiniranim telesom iz umetne mase.
• Homogeno oddajanje svetlobe.
• Osvetljeni stekleni robovi.

Širina: 600 mm
Višina: 10 mm
Globina: 156 mm
Svetlobni tok (lumen): 865

Št. artikla Barva svetlobe Moč W Material Površina EM

103 373 815 3000 K, toplo bela 8 kovina, umetna masa krom, satiniran kos

103 373 816 4000 K, nevtralno bela 8 kovina, umetna masa krom, satiniran kos

Kopalniška svetilka Edge Light 12 V/DC

WEB
                      

2m
           

230 V
           

Dekorativna vtičnica za kote.
• Steklena ličnica je iz belega stekla, zato nobenih zelenih svetlikajočih robov.
• Nevidna pritrditev za snemljivo stekleno ličnico.

Nasvet:
izhod za kabel je na spodnji strani.

Oprema: priključni kabel s Schuko vtičem, 3 Schuko vtičnice
Širina: 111,5 mm
Višina: 273,5 mm
Globina: 69,1 mm

Št. artikla Moč W Material Površina EM

103 375 309 največ 3500 inox, steklo črna, krtačena kos

Vtičnica Power-Eck G 230 V

69,- EUR

59,- EUR

od 39,- EUR

Ustrezni pretvorniki:
103 379 512 NG53 20W
103 377 493 ST30/24D 30W
103 379 513 NG54 60W!

Ustrezni pretvorniki:
103 379 512 NG53 20W
103 377 493 ST30/24D 30W
103 379 513 NG54 60W!
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1,- EUR

od 5,- EUR

360°
           

 Material: cinkova tlačna litina

Št. artikla Površina Širina mm Višina 
mm

Globina 
mm

Razmak lukenj mm EM Cena v EUR

103 300 067 bela, mat 236 8-13 29 192/224 kos 5,00

103 300 069 bela, mat 363 8-13 34 288/320 kos 7,00

103 300 068 črna mat 236 8-13 29 192/224 kos 5,00

103 300 070 črna mat 363 8-13 34 288/320 kos 7,00

103 300 965 zlata mat 236 8-13 29 192/224 kos 5,50

103 300 966 zlata mat 363 8-13 34 288/320 kos 7,50

Pohištveni ročaj Fluid

 Material: cinkova tlačna litina
Površina: nikljana, mat

Št. artikla Širina mm Višina mm Globina mm Razmak lukenj mm EM

103 394 001 155 18 27 128 kos

Pohištveni ročaj Find

360°
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Funkcija timeLight: izmenično prikazuje preostali čas in status programa, dobro vidno na 
različnih vrstah talnih površin.

Izvedba: popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: D
Poraba energije: 85 kWh
Poraba: 9,5 l
Število programov: 6
Programi: intenzivni program 70 °C, samodejni program 45-65 °C, 

Eco program 50 °C, 1 ura 65 °C, hitri program 45 °C, 
priljubljeni

Jakost hrupa: 44 dB
Delilnik pribora: predal za pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR

112 555 181 SE63HX61CE 815 598 kos 590,00

112 555 163 SL63HX61CE 865 598 kos 610,00

Vgradni pomivalni stroj SE63HX61CE / SL63HX61CE

469,- EUR

od 590,- EUR

679,- EUR

AutoPilot 30: 30 prednastavljenih samodejnih programov, ki poskrbijo za izjemne 
rezultate pri vsaki jedi.
Vrata pečice z blaženjem: posebno nežno, tiho odpiranje in zapiranje vrat.

Razred energetske učinkovitosti: A
Število načinov pečenja: 10
Načini pečenja: 3D-vroči zrak plus, zgornje/spodnje gretje, 

ventilatorski infra žar sistem, velikopovršinski žar, 
program za pico, spodnje gretje, blago pečenje, 
odzmrzovanje, ohranjanje toplote, blagi vroči zrak

Način čiščenja: s pirolizo

Št. artikla Tip Dizajn Volumen l EM

112 566 128 HBG2780S0 inox 71 kos

Vgradna pečica HBG2780S0

 

Funkcija NoFrost: nič več odtaljevanja.
Funkcija DuoCooling: ločeno uravnavanje hladilnih območij.
Funkcija SmartDevice: upravljanje aparatov in uporaba nadaljnjih 
storitev preko računalnika in mobilnih naprav (kot izbirni pribor).

Višina niše: 1780 mm
Razred energetske učinkovitosti: F
Poraba energije v 365 dneh: 284 kWh
Montaža vrat: fiksna vrata
Skupni volumen: 253 l
No Frost: da
Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla Tip EM

112 591 208 ICNf 5103 kos

Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom ICNf 5103
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Tehnologija Vortex: 
učinkovito čiščenje: tok zraka, ki presega 100 km/h, 
poskrbi za popolno odstranjevanje grobega in finega prahu.

Click2open: 
s pritiskom na gumb za odpiranje in praznjenje posode.

Higienično praznjenje: 
ločeno praznjenje grobega in finega prahu brez vrtinčenja.

Barva: rdeča
Moč: 890 W
Pribor: nastavek za tla, nastavek za blazine, nastavek za reže

Št. artikla Tip EM

112 551 018 SKRF3 kos

Sesalnik Blizzard CX1, brez vrečke za prah

190,- EUR

249,- EUR

 

• Optimalno gibanje sistema.
• Vgrajeno blaženje.
• Višinsko nastavljivi odlagalni elementi.
• Mere košar na ličnici: Š x V x G = 450 x 75 x 305 mm.
• Mere notranjih košar: Š x V x G = 430 x 75 x 370 mm.

Obseg dobave:
1 x vrtljivi izvlek
2 x košara ličnice
2 x notranja košara

Širina korpusa: 900 mm
Vgradna višina: 530 mm
Vgradna globina: 485 mm
Širina krila: 450-600 mm
Material: jeklo
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla Smer EM

103 378 517 desna gt

103 378 514 leva gt

Zasučni kotni izvlek VS COR Fold Saphir

Slika: levi izvlek
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od 13,90 EUR

3,- EUR / 100 kos

56,- EUR

13,- EUR

44,- EUR

2,90 EUR

           

FEFE
           

• Vijaki M4 x 10/15/20/22, 
5/25/27, 5/30/35/40/45/50 
/ 4 x 45 mm.

• Količina: 1675 kosov.

 
Št. artikla Š x V x G mm EAN koda EM

105 099 031 367 x 72 x 316 9002730990317 kos

Sortimentni kovček SCH 
z vijaki za ročaje

           

KK
           

• Sortirane pokrivne kapice po barvah, bele, rjavo bež, 
slonokoščene.

• Za nastavke - PZ2, TX10,  
TX15, TX20, TX25, TX30.

• Količina: 1800 kosov.

 
Št. artikla Š x V x G mm EAN koda EM

105 099 038 367 x 72 x 316 9002730990386 kos

SCH-sortimentni kovček s pokrivnimi 
kapicami za pozidriv/torx

 

Vsebina kartona: 1000 kosov.

Debelina: 4 mm

Št. artikla Velikost mm D x Š mm Globina utora mm Najmanjše naročilo EM Cena v EUR

103 330 591 20 56 x 23 12 od 3 kartonov dalje KAR 15,90

103 330 591 20 56 x 23 12 od 10 kartonov dalje KAR 13,90

Vezna ploščica Solido

• Pohištveni veznik za omare.
• Pritrditev z vijaki z ugreznjeno glavo za iverne plošče ø 3,5-4 mm.
• Vključno s pokrovom za vijake.

Š x V x G: 21 x 21 x 44 mm
Material: umetna masa, bela

Št. artikla EM

103 330 204 kos

Pohištveni veznik Univerzal

360°
           

 Material: cinkova tlačna litina
Širina: 170 mm
Višina: 10 mm
Globina: 27 mm
Razmak lukenj: 160 mm
Podstavek: širina 10 mm

Št. artikla Površina EM

103 301 594 videz inoxa kos

103 301 595 črna mat kos

Pohištveni ročaj 
Prigot

 Oblika: oglata
Š x V x G: 48,5 x 2,8 x 15 mm
Izvrtina ø: 8,3 mm
Material: umetna masa

Št. artikla Površina EM

103 334 240 bela kos

103 334 241 rjava kos

Pohištveni drsnik GEO
NOVO v sortimentu

Akcijska cena velja samo pri 
naročilu več kot 3 oz. 10 kartonov.!
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1,65 EUR

0,49 EUR

od 3,30 EUR

od 31,- EUR

Za trajno namestitev ogledala.

Št. artikla Debelina 
traku mm

Širina 
traku mm

Dolžina 
traku m

EM Cena v EUR

110 631 100 0,8 15 66 kos 31,00

110 631 102 0,8 19 66 kos 38,00

Lepilni trak za ogledala 4032/4026 
Scotch Mount

 

 
Št. artikla Mere mm Granulacija Barva EM

101 126 452 98 x 69 x 26 groba rdeča kos

101 126 453 98 x 69 x 26 srednja oranžna kos

101 126 454 98 x 69 x 26 fina rumena kos

Brusna gobica Standard, trda

 

101 126 452

101 126 453
101 126 454

Zaščitne rokavice za vse male vrtnarje. 

Velikost: za 5-8 let
Material: poliester
Premaz: nitril s Sandy Finish
Norma: EN 420
Kategorija: kategorija I

Št. artikla Barva EM

101 175 461 roza par

101 175 462 modra par

Otroške zaščitne rokavice

360°
           

101 175 461 101 175 462

                                            

360°
                      

Material: tkani najlon
Premaz: nitril mikro pena z nitril nopki
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Št. artikla Velikost Barva Koda barve EM

101 104 100 7 siva/črna rdeča par

101 175 170 8 siva/črna oranžna par

101 175 171 9 siva/črna bela par

101 175 172 10 siva/črna rumena par

101 175 173 11 siva/črna črna par

Zaščitne rokavice Maxiflex Endurance 844

EN 388

4131A

Akcijska cena velja samo pri 
naročilu nad 12 parov.!
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Na razpolago je 22 barv. V praktičnem in prilagodljivem 
kovčku iz umetne mase.
 

Št. artikla EM

110 625 210 kos

Set trdih voskov za popravilo lesa

 

64,- EUR

9,- EUR

Fino razpršilno lepilo v spreju za različne materiale.

 
Št. artikla Vsebina ml Temperaturna obstojnost °C EM

110 611 761 500 od -20 do +80 kos

Lepilo Multi SQ-645, sprej

  

Primerno za različna lepljenja lesa in pohištva. 

Med drugim ni primerno za uporabo na PE, PP, teflonskih 
podlagah, ter podlagah iz bitumna. 
 
Št. artikla Barva Vsebina ml Pakiranje EM

110 611 306 bež 310 kartuša kos

Montažno lepilo PU Speed Tack

4,- EUR

5,- EUR4,50 EUR

 

Čistilo z aktivno peno za čiščenje stekla, umetne mase, 
kovine in drugih površin! 

 
Št. artikla Vsebina ml Pakiranje EM

110 642 009 500 pločevinka kos

Čistilo z aktivno peno GlasClean SQ-230

Limonino čistilo za razmaščevanje in čiščenje močno 
umazanih delov iz kovine in umetne mase. 

Št. artikla Vsebina ml Pakiranje EM

110 642 005 500 pločevinka kos

Limonino čistilo SQ-245

 

 

Uporaba za: 310 ml kartuše

Št. artikla Material EM

101 163 992 steklena vlakna, ogrodje iz najlona kos

Pištola za kartuše Easyflow HD

7,90 EUR
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Material glave: guma, bela
Material ročaja: jesen

Št. artikla Glava ø mm EM

101 160 331 65 kos

Gumijasto kladivo

 

 
Št. artikla Širina rezila mm EM

101 190 069 48 kos

RALI oblič 220 Evolution

Vsebina: spiralni sveder HSS 2 / 3 / 4 / 6 / 8 mm, 
sveder za les 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm,
sveder za kamen HM 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.

 
Št. artikla Velikost seta EM

101 114 286 16-delni SA

Set svedrov za les, kamen in kovino

  

Velikost seta: 6-delni
Vsebina: po 1 x dleta, 6, 10, 13, 

16, 20, 26 mm

Št. artikla EM

101 190 617 SA

Dleta s plutastim ročajem

79,- EUR 25,- EUR

 

Nasvet: ni primeren v povezavi z udarnimi vijaki!
Obseg dobave: 1 x nastavek SPAX T-Star plus T25 inox, 
3 x dodatni obroč iz filca.

 
Št. artikla Pogon Vpetje Dolžina mm EM

101 106 935 1/4" šestkotni Torx® 90 kos

Pritrdilni pripomoček z omejilcem

95,- EUR7,- EUR

32,- EUR

                                                                             

Vpetje: šestkotno / Hex-Plus / philips / 
pozidriv / zareza / Torx® / Torx® z 
izvrtino

Velikost seta: 38-delni

Št. artikla Dolžina mm EM

101 108 376 25 SA

Set vijačnih nastavkov Tool Check

62,- EUR
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Št. artikla Izvedba Barva Dodatek Vsebina l Širina mm Višina mm Debelina EM Cena v EUR

107 860 858 zvitek modra 1 kos = 25 vrečk 120 700 1100 Ø 45 kos 4,00

107 860 860 posamezna modra  300 1200 1350 Ø 55 kos 2,10

Vreče za smeti LPDE

107 860 858107 860 860

od 2,10 EUR

25,- EUR

19,50 EUR

Osnovni material: celulozni papir, MIDI
Izvedba: 2-slojni, perforiran
Število listov: 450 kos
Kolo ø: 190 mm
ø izvrtine za vrez navoja: 51 mm

Št. artikla Širina role mm Dolžina role m Format mm Vsebina rol EM

107 860 856 210 90 200 x 210/list 6 PK

Papirnate brisače v roli, modre, 2-slojne

Za čiščenje vaših šob kjerkoli in brez dotikanja: V delavnici, na gradbišču ali v vozilu, šobe preprosto 
vstavite v posodo TipClean. Čistilo, ki je posebej prilagojeno šobam, doseže najboljše rezultate in je 
na voljo v velikem polnilnem lončku.

• Optimalno čistilno sredstvo za vse TradeTip 2, TradeTip 3 in 2SpeedTip šobe.
• Vaše šobe so varno shranjene v praktični posodi.
• Preprosto čiščenje zaradi posebne oblike posode.
• Odstrani umazanijo in ostanke barve. 200 ml posebnega čistilnega sredstva za šobe poskrbi za 

čistočo šob. 

Raba:
1. Odprite posodo in jo napolnite vse do 6 šob.
2. Zaprite in postavite posodo na glavo. Šobe namočite v posebnem čistilnem sredstvu...
3. Posodo dobro pretresite, tako se bo umazanija razpustila s šob. Nato posodo obrnite.
4. Nazadnje: odstranite šobe iz posode in s krtačo odstranite umazanijo ali pa pustite šobe v posodi.

 
Št. artikla Tip EM

108 608 110 TipClean kos

Čistilno sredstvo za šobe TipClean

 

Odprite posodo in jo 
napolnite vse do 6 šob.

Zaprite in postavite posodo na 
glavo. Šobe namočite v posebnem 

čistilnem sredstvu...

Posodo dobro pretresite, tako se 
bo umazanija razpustila s šob. 

Nato posodo obrnite.

Nazadnje: odstranite šobe iz posode 
in s krtačo odstranite umazanijo ali 

pa pustite šobe v posodi.
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Aluminij, zložljiv, širine 490 mm. 

Velikost nosilca: 490 x 410 mm

Št. artikla Nosilna moč kg Višina mm EM

107 856 004 125 raztegnjen 1130 kos

Ročni zložljivi aluminijasti voziček

135,- EUR

4,- EUR 19,- EUR

49,- EUR34,- EUR

 
Št. artikla Dolžina mm Širina mm Material EM

107 880 307 2000 1000 bombaž/poliester kos

Pakirna ponjava
Brez ročaja.

 
Št. artikla Debelina Širina 

mm
Dolžina 

m
Vsebina 

kartona rol
EM

107 880 703 23 my 100 135 10 KAR

Zaščitna folija SCH-Fix

Večkratno uporaben.

Izvedba: siv, z nedrsečo folijo

Št. artikla Širina mm Dolžina role m Teža g/m² EM

107 876 020 1000 50 180 rol

Varovalni / pokrivni filc

Brez držala.

Izvedba: prozorna

Št. artikla Debelina Dolžina m Vsebina kartona rol EM

107 879 997 17 my 240 6 KAR

Ovojna / raztegljiva 
folija 500 mm
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18 V
           

5,0 Ah
           

Baterijski udarni vrtalnik DCD796: 
s 13 mm hitrovpenjalno glavo.

Baterijski kotni brusilnik DCG405:  
s hitrovpenjalno matico.

Baterijska vbodna žaga DCS335: 
s hitromenjalnim sistemom brez orodja.

Obseg dobave: 
osnovni set baterij z DCB 184 z 2 x 
18 V / 5,0 Ah Li-Ion baterije na poteg 
in sistemski hitri polnilnik DCB 115. 
TSTAK II in TSTAK VI kovček za orodje.

Izvedba: Li-Ion
Napetost: 18 V
Kapaciteta po IEC: 5 Ah
Velikost seta: 3
Število baterij: 2 kos

Št. artikla EM

101 199 405 kos

Baterijski set DCK329P2T

690,- EUR

269,- EUR

AKCIJA naslovnice

Oblič lahko uporabljate v vodoravni 
in navpični legi, z eno ali dvema rokama, 
je primeren tako za levičarje, kot za desničarje.

Obseg dobave: 1 x paralelni naslon, 1 x inbus ključ SW 2, v kovčku SYS 2 T-LOC.

Nazivni sprejem moči: 720 W
Število vrtljajev v prostem teku: 15600 r/min
Širina oblanja: 65 mm
Nastavljiva debelina obljanja: 0-4,0 mm
Globina pripire: 0-23 mm
Odsesovalna cev ø: 27 mm

Št. artikla Teža kg EM

101 187 038 2,4 kos

Enoročni oblič EHL 65 EQ-Plus
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Ergonomična linija za večjo svobodo gibanja.  
2 stranska žepa, 2 žepa na zadnjici, desni s  
poklopcem in patentnim gumbom. Hlače  
imajo na stranskem šivu tudi žep za meter.

Na levi strani: žep na stegnu s poklopom  
in patentnim gumbom z všitim žepom za  
pisala in mobilni telefon. V pasu imajo  
elastičen vložek. Gibalne cone v predelu  
kolen za večjo prilagodljivost.  
Obremenilne točke so zaščitene z zaporo. 
Kontrastni elementi pod in nad koleni,  
stranski vložek, zadaj na pasu.  
Odsevni elementi za boljšo varnost.

Material: 65 % poliester / 35 % bombaž
Kolenski ščitniki: ne

antracitna/
črna

temno modra/
antracitna

črna/
antracitna

peščeno rjava/
črna

Št. artikla Št. artikla Št. artikla Št. artikla Velikost Teža g/m² EM Cena v EUR

101 169 024 101 169 008 101 169 032 101 169 000 46 270 kos 45,00

101 169 025 101 169 009 101 169 033 101 169 001 48 270 kos 45,00

101 169 026 101 169 010 101 169 034 101 169 002 50 270 kos 45,00

101 169 027 101 169 011 101 169 035 101 169 003 52 270 kos 45,00

101 169 028 101 169 012 101 169 036 101 169 004 54 270 kos 45,00

101 169 029 101 169 013 101 169 037 101 169 005 56 270 kos 49,00

101 169 030 101 169 014 n 101 169 038 101 169 006 58 270 kos 49,00

101 169 031 n 101 169 015 n 101 169 039 n 101 169 007 n 60 270 kos 49,00

Delovne hlače Activiq 2250

Jakno odlikujeta 2 prednja žepa iz Ripstop-poliamida z zadrgo, notranji žep z zadrgo 
in Raglan rokavi. Ojačitve na komolcih, dodatni rob na robovih in zaključku rokava. 
Odsevni dodatki.

Material: 95% poliester / 5% elastan

Št. artikla Barva Velikost Teža g/m² EM

101 169 436 siva/črna S 350 kos

101 169 437 siva/črna M 350 kos

101 169 438 siva/črna L 350 kos

101 169 439 siva/črna XL 350 kos

101 169 440 n siva/črna XXL 350 kos

Sweat jakna 7052 SMP
                                                                  

360°
                      

od 45,- EUR

55,- EUR
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85,- EUR

82,- EUR

                      

360°
                                            

Varnostni čevelj brez usnja in z elektrostatičnim razelektrenjem (ESD) je certificiran po SRC 
in zagotavlja dober oprijem na gladkih površinah. 

Kapa: jeklena kapica 200 J
Material: mikro vlakna/blago
Podloga: podloga iz blaga
Vložek za čevlje: polni vložek Sportive ESD črn
Dno: podplat TPU/PU MAXXIMO, jedro podplata iz Infinergy®
Vmesni vložek: prepustna nekovinska zaščita
Norma: EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A

Št. artikla Velikost EM

101 169 750 n 40 par

101 169 751 41 par

101 169 752 42 par

101 169 753 43 par

101 169 754 44 par

101 169 755 45 par

101 169 756 46 par

101 169 757 n 47 par

101 169 758 n 48 par

Varnostni delovni čevelj Maddox Grey-Blue Low ESD S1P SRC

Športni čevelj SWIFT BOA black Low ESD S3 je izdelan iz vodoodbojnih hidrofobiranih 
mikrotkanin – skupaj z zračno tekstilno notranjo podlogo vedno poskrbi za prijetno klimo 
v čevlju. Zaščitna kapa iz umetne mase in nekovinska zaščita pred vbodom poskrbita za 
potrebno zaščito nog. Preverjen podplat s strani SRC jo_ATHLETIC iz gume in PU je prav tako 
zelo trpežen. Ena izstopajoča posebnost varnostnega čevlja S3 je sistem prilagajanja BOA® Fit, 
tako se vam čevelj v trenutku varno in natančno prileže na nogo. Uniseks model brez kovine in 
usnja. Dobavljiv je v velikosti od 36 do 48.

Kapa: kapica iz umetne mase 200 J
Material: hidrofobirana mikrotkanina
Podloga: zračna podloga iz blaga
Vložek za čevlje: polni vložek ESD
Dno: GUMMI/PU podplat jo_ATHLETIC
Vmesni vložek: nekovinska zaščita pred vbodom
Norma: EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
Teža: pri vel. 43 približno 585 g

Št. artikla Velikost EM

101 199 888 n 36 par

101 199 889 n 37 par

101 199 890 n 38 par

101 199 891 n 39 par

101 199 892 40 par

101 199 893 41 par

101 199 894 42 par

101 199 895 43 par

101 199 896 44 par

101 199 897 45 par

101 199 898 46 par

101 199 899 47 par

101 199 900 n 48 par

Varnostni nizki čevelj Swift Boa Low S3
                                            



SPLOŠNA PRAVILA POSLOVANJA 
veleprodaje Schachermayer d.o.o. 

Naslov: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, SI-1236 Trzin 

Telefon +386 (0)1/ 5610 200 Telefaks: +386 (0)1/ 5610 220 
Email: info@schachermayer.si 
Online: www.schachermayer.si/kontakt

1. VELJAVA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA (»AGB«)

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod 
FN 78652s Schachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot »dobavitelj« 
poimenovani) in med naročnikom, kupcem ali nalogodajalcem 
(posledično tudi kot »stranka« poimenovan), zaključene pogodbe, 
predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo 
dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno 
sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj 
dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni 
eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB 
veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo 
tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso ločeno ustno ali pisno 
dogovorjene. Ustni dogovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo 
takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobavi-
teljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo 
prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem 
primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik v skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, 
vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGODBE

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna 
tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične 
specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav 
tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci.  Enako velja, če dobavitelj na 
podlagi naročila kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena 
pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsotnosti,  potrditev dobave. 
Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene 
pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpiše predloženo 
naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od 
njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex 
works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj 
realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu 
navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen 
s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo 
prevzame, nosi kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni 
stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavi-
telja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih 
delovnih dni.

3.5.Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, 
samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih 
delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico 
se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, 
ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po 
trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri 
prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti 
dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnico ali 
tovorni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se 
prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna 
klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu 
dostavljeno na posebno izdelanih sredstvih za nalaganje (posebne 
palete, vozički, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in 
se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec do dviga 
dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vračilu 
oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo 
kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po 
potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. 
Veljavnost zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, 
da kupec ni bil zmožen preveriti dostavo, ga ne opravičijo, da prevzem 
zavrne ali prestaviti.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej 
zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), 
je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji 
osebi skladiščena ali (ii) poslana kupcu. V kolikor je uskladiščeno pri 
dobavitelju, , je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu 
skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje 
pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude 
malomarnosti. Od tega ostanejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. 
§§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj 
(i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/
ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj 
upravičen, brez poškodbenega in krivdnega dokazila zahtevati 30% 
trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično 
nastale škode, vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do preki-
nitve pogodbe pripeljejo drugi, dobavitelju nevplivni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevplivne ovire, kot 
so delavski boji, prometne motnje, itd., kot tudi neobičajne nesreče 
dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove 
obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, 
ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru 
ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče 
navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek 
dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavi-
telja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom 
odpremnega oddelka dobavitelja pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta 
ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu 
dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega 
roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). 
V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot 
šest tednov, ali je dostavljeno znotraj dobavnega roka manj blaga, se 
dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski 
rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku 
naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v 
kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni roki v teku po točki 6.1 so po sledečih navedenih 
okoliščinah prekinjeni in se nadaljujejo šele po odpravi prekinit-
venega razloga: kršitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve 
pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitve, umika ali 
zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične 
okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 
5.

6.3. V kolikor traja eden od navedenih razlogov  točki 6.2 več kot dva 
meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, 
zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupec ne poseduje (več), 
(i) kadar mora prekinitev zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v 
ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke. 

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in 
plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop 
od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že 
delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve 
ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu 
določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, 
ali je dobavljeno brez dobavnega naloga, potem jamči dobavitelj, 
da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v 
pisno predloženem naročilu dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti 
ponudbe ali pisno predloženega naročila, da blago nakazuje kvaliteto 
ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in 
katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis 
kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z 
dogovorom, če ustreza vzorcu.

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovor-
jenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne 
tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »druga izbira«, je 
jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katero lahko pričakujemo glede 
na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodne ali materialne narave v barvnih niansah 
blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, 
je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 
ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako 
velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok 
znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene 
stroje in dvanajst mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani 
v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok 
kupcu dostavljenega blaga, tistemu roku, katerega proizvajalec blaga 
dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak 
ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca 
dokazana pogodbena neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen 
znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z 
odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave 
(zamenjave). Prevozni stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor 
nastanejo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljava je tudi v teh primerih 
potrdilna, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot 
tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava 
ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi 
stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevek 
za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan do številnih 
poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dovoljenjem dobavitelja 
upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izvršen za največ 
devetdeset odstotkov efektivno plačanega končnega zneska. Nabrane 
transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, 
kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali 
zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, 
ali z neprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev 
stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali 
hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je 
dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali 
strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec 
ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje 
pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroške.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b 
ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke 
zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, uprav-
ljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v prospektih, tehničnih 
opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja  proiz-
vajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni 
hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši 
pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je 
zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost 
do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi 
zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proiz-
vodnje ali posredne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega 
blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez 
v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno 
predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v 
kontakt z blagom.

10.4. Zahtevek za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno 
obdelavo in predelavo ali njeno preprodajo, brez dane možnosti prever-
janja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo 
ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki 
posledične škode napak, zoper dobavitelja, so povrh tega pogodbeni 
s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogom dobavitelja, 
oziroma plačanem končnim zneskom, vsekakor omejeni na dvajset 
tisoč evrov in zastareli  v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za 
poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svetuje in te izdaje 
informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih 
dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvi-
denih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali 
je oškodovan v zdravju. 

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodni napaki je 
izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeleženih 
podjetjih. Kupec se zaveže prenesti izjave o omejitvi odgovornosti 
na svoje odjemalce. Zahtevki za denarno nadomestilo so izključeni 
v pomenu slednjega odstavka določenih zakonodajnih ureditev, 
izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka 
povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. 
Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so 
izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, 
kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženem naročilu dobavi-
telja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu poimenovanem 
dobavnem skladišču, brez embalaže, brez zavarovanega prevoza, brez 
stroškov dostave in montaže. Vse cene so v evrih, zakonodajni prometni 
davek je izključen. V cenah izključene dobave in storitve, se zaračunajo 
po dejansko porabljenih stroških in času. Za dobavo manjših količin, 
sledi zaračunanje doplačila za uveljavitev dodatnih stroškov. 

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred 
izvedbo dobave, akontacijo oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi 
izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisijske takse in 
podobne poravna kupec.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga 
veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo 
in izvedbo pogodbe povišajo, je dobavitelj upravičen, (i) omenjeno 
povišanje prevaliti na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja 
za druge, od dobavitelja nevplivnih povišanj od davčnih, carinskih ali 
transportnih tarif. 

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja 
kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. 
V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja 
kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela 
veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi 
ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (torej posebej iz 
točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi 
pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega 
seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen 
do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremevmbi menjalnih tečajev 
in (ii) dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi nepopolnega tovora, 
otežitve ali ovire razmerja natovorjenosti in transporta in (iii) pri 
spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, 
in (iv) pri spremembi tovornine, davkov, carine in taks, v kolikor 
dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se 
mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju 
njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se lahko z oprostilnim učinkom le na, na računu navedenem 
plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne 
oprostijo kupca plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku 
dobave vsekakor za poravnati,  ampak z dostopom do računov, prosti 
davka. Zapadlost vstopi neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost 
kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V 
kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. 
Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno 
dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri 
zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številno neporavnanih terjatev, se kupčeve 
poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje 
na posamezne terjatve se najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi 
stroški, potem z obrestmi in nazadnje kapital. Kupčevo odstopajoče 
posvetilno plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se 
zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 %.  Poleg 
tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih 
razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje 
obveznosti plačila, s kompenzacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz 
katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila last dobavi-
telja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridržuje zbrane zahtevke iz 
poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno 
blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahteve.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si 
pridržano lastništvo vsakič zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina 
blaga premesti z obdelavo, spajanjem ali mešanjem na dobavitelja, 
kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shran-
jevalec.

13.4. V kolikor se kupčevo blago, katero je pod pridržanim lastništvom, 
ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo 
pridržanega lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na 
dobavitelja. Z prejetim denarjem si pridobi, v obliki lastniške ustanove, 
lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih 
knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem 
obvestiti. 

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno 
zavarovati proti požaru, kraji, poškodbi preko tretje osebe, poplavi, 
hudourniškim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora 
predati zahtevek iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavaro-
vanca. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim 
lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim 
lastništvom zajeto v dejanja izvršilnega naloga, mora kupec izvršilni 
organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štiriindvajsetih ur dobavitelja 
o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanim končnim zneskom 
iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj 
kadarkoli upravičen si prilastiti pridržano blago, in sicer tudi takrat ko 
pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med 
dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat 
vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od 
datuma izdaje. Prepozno vloženi kuponi zapadejo.

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podprti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi 
opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma 
izdaje. Prepozno vloženi dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, 
tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru prepirov, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobavi-
teljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo s kršitvijo, razrešitvijo ali 
ničnostjo AGB ali pogodbe z dobaviteljem, določajo pogodbeni deli 
izključno pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Linzu, Avstrija. 
Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želji tožiti kupca 
pred njegovim sedežnim, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim 
sodiščem. 

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih 
pogodb med dobaviteljem in kupcem je potrebno izrecno aplicirati 
formalno in materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN 
nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov. 

17. VAROVANJE PODATKOV

Nam je varstvo podatkov naših kupcev zelo pomembno. Glede 
posameznih informacij o varstvu podatkov si lahko kadarkoli preberete 
na spodnji povezavi www.schachermayer.si/GDPR. 
Za naročilo na naše storitve, v kolikor ni že sklenjena pogodba, je 
potrebno vaše pisno soglasje. To soglasje lahko oddate z označitvijo 
ustreznega polja. Soglasje se lahko kadarkoli pisno prekliče, preko 
elektronske pošte, telefaksa, spletnega obrazca ali pisma na kontaktne 
podatke, navedene v glavi AGB.

18. SPLOŠNO

18.1. V kolikor naj bi bile posamezne določbe nične, je skozi njih ostala 
vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukenj, se obvezujejo 
pogodbeni deli, določiti uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida 
neveljavnim določbam najbolj približajo.

18.2. Pri odstopu zahtevkov kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna 
potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevek 
odstopiti.

18.3. Dejanja ali opustitev proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali trans-
porterjev, se dobavitelju ne pripišejo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno 
kreditni evidenci kreditno varnostne zveze iz leta 1870. V nadalje-
vanju dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno 
kreditne evidence prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, 
katalogi, slikovni material, vzorci in podobno ostanejo intelektualna 
lastnina dobavitelja. To velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpo-
ložljivi. Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje 
izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev 
ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih uporab, je dobavitelj 
upravičen zahtevati do petindvajset odstotkov enkratnega zneska 
načrtnih oziroma proizvodnih stroškov ali predračuna stroškov, in 
sicer neodvisno od tega, ali je oškodovano podjetje del zakonodajno 
avtorskega prava (UrhG) ali ne.
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